Schválený závěrečný účet obce Otovice za rok 2021
(dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.)

I.
Výsledek hospodaření za rok 2021

1)

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění včetně dotací a finanční stav na účtech.
Schválený
Upravený
Skutečnost v Kč % plnění
rozpočet v Kč
rozpočet v Kč
138,15
Příjmy
11 729 000,00
12 679 190,17
17 515 876,27
Výdaje
73,48
16 880 760,00
19 480 160,17
14 313 894,06
Financování
Dlouhodobé financování z tuzemska
Schválený rozpočet
v Kč
Uhrazené splátky
dlouhodobých
finančních půjčených
prostředků (pol. 8124)
Změna stavu
krátkodobých
finančních prostředků
na bankovních účtech
( pol. 8115)
Operace z peněžních
účtů- opravné položky
k peněžním operacím
Celkem financování

Upravený
rozpočet v Kč

Skutečnost v Kč

% plnění

0

0

0

0

5 151 760

6 800 970,00

-3 204 528,31

0

0

2 546,10

0

5 151 760

6 800 970,00

-3 201 982,21

-47,08

- 47,12

Pozn. z původně plánovaných výdajů fin. prostředků z naspořených prostředků minulých let nebyly použity
k platbě výdajů žádné finanční prostředky, protože příjmy v roce 2021 byly vyšší než celkové výdaje. Na
bankovní účet přibyli za rok 2020 finanční prostředky z příjmů ve výši Kč 3 204528,31.
(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)
(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Plnění rozpočtu za období 1-12/2021 je vykázáno ve výkazu FIN 2-12 včetně zapracovaných rozpočtových
opatření. Rozpočet byl schválen v příjmech podle jednotlivých seskupení položek a výdaje podle
rozpočtových paragrafů.
Splátky úvěrů v roce 2021:
-

Nebyly spláceny žádné úvěry.

Základní běžné účty
Stav k 01.01.2021
Stav k 31.12.2021
Změna stavu dlouhodobých prostředků

23 234 496,38 Kč
26 370 556,47 Kč
-3 136 060,09 Kč

Běžné účty fondů – fond pro půjčky na rekonstrukce nemovitostí
Stav k 01.01.2021
414 093,00 Kč
Stav k 31.12.2021
482 561,22 Kč
Změna stavu dlouhodobých prostředků
-68 468,22 Kč
Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční neziskovým a podobným organizacím:
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DSO Region Karlovarský venkov – Oprava, činnost a provoz
zametače
Svaz měst a obcí
Sdružení Krušné Hory Západ
MAS Krušné Hory západ
Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ
Neinvestiční dotace pro MAS Krušné hory na Čištění Ohře
Neinvestiční dotace pro pronájem přístrojů pro zvýšení mobility
postiženého občana
Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky
Finanční dar pro Denní centrum Žirafa, z.s.
Finanční dar pro záchrannou stanici pro ptáky DROSERA

100 000,- Kč
5 164,- Kč
13 800,- Kč
6 650,- Kč
650 000,- Kč
5 000,- Kč
100 000,- Kč
3 000,- Kč
50 000,- Kč
5 000,- Kč

Příjmy a výdaje dle tříd jsou uvedeny v příloze.
Komentář k výsledku hospodaření
Rozpočtové hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo
obce schválilo dne 2.12.2020, usnesením ZO č. 89/20. Schválený rozpočet byl
k 31.12.2021 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami obce, nebo vyvolány
z úrovně centrálních orgánů ČR.
Daňové příjmy byly oproti předpokladu naplněny na 143,56 %.
Nedaňové příjmy byly naplněny oproti předpokladu na 125,30 %.
Kapitálové příjmy nebyly předpokládány, uskutečnily se ve výši 7 580,- Kč.
Výdaje byly oproti plánovaným nižší, běžné výdaje tvořily 73,48 % předpokládaných, kapitálové
výdaje tvořily 36,85 % .
2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 31.12.2021 do 30.1.2022
Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 31.1.2022
Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2021 – viz příloha.
2.1. Pohledávky:
Smlouvy za popelnice
Sociální půjčky
Dlužné nájemné za nebytové prostory a pozemky
Změna územního plánu
Dlužné nájemné za byty a vyúčtování služeb
Odběratelé
Poplatek za psi

16990,- Kč
0,- Kč
6 500,- Kč
10 539,- Kč
44 709,- Kč
0,- Kč
150,- Kč

2.2. Závazky
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování se státními institucemi(soc. zdrav. Poj.)
Daně

389 613,73Kč
204 896,00 Kč
96 194,- Kč
33 700,- Kč

2.3. Majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh znaku a
praporu
Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy, stavby)fyzický stav
Dlouhodobý hmotný majetek (přístroje a zařízení)
Samostatné movité soubory majetku
Dlouhodobý hmotný majetek-územní plán

10 000,- Kč
83 214 644,92 Kč
17 436 502,- Kč

772 727,40 Kč
817 442,00 Kč
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3) Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcí
Obci byly poskytnuty tyto dotace podléhající finančnímu vypořádání:
Název dotace
poskytnuto
Dotace na volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY
31 000 Kč

čerpáno
31 000 Kč

Obci byly poskytnuty tyto dotace nepodléhající finančnímu vypořádání:
Název dotace
poskytnuto
Neinvestiční transfer na všeobecnou správu
220 800,- Kč
Neúčelový kompenzační bonus
181 134,64,- Kč

4) Půjčky obyvatelům – v roce 2021 nebyla poskytnuta půjčka na rekonstrukce
nemovitostí občanům obce , nebyly podány žádosti.
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Otovicích a plném rozsahu zveřejněna na internetové
úřední desce
Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly za období 1.1. –
31.12.2021 ve dnech 14.10.2021 a 28.2.2022.
Ve zprávě jsou uvedeny méně závažné chyby a nedostatky:
dle § 10 odst. 3 písm. b zákona 420/2004 Sb.:
- Starostka provedla rozpočtovým opatřením č. 11/2021 na straně příjmů úpravu rozpočtu o 10,-Kč,
tedy v rozsahu, který nebyl stanoven zastupitelstvem
- Usnesením zastupitelstva č. 89/21 byl neoprávněně pro účetní stanoven rozsah k provádění
rozpočtových opatření
dle § 10 odst.3, písm. c) zákona 420/2004 Sb.
c4 - překročení působnosti
Mimořádná odměna nebyla poskytnuta členovi zastupitelstva v souladu se zákonem, ale vyšší.

II.
Vyjádření zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem s výhradou dle zákona č. 250/2000 Sb. O
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
1) Mimořádná odměna členu zastupitelstva byla sražena o překročenou částku z odměny za
měsíc červen 2022
Opatření k chybám a nedostatkům :
Při poskytování odměn zastupitelům bude postupováno v souladu se zákonem 128/2000 o obcích.
Provedení rozpočtových opatření bude prováděno v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo
nebude prováděním rozpočtových opatření pověřovat účetní obce.
V Otovicích dne 8.7.2022
Připomínky nebyly vzneseny.
Příloha č. 1 – tabulkové přehledy závěrečného účtu
Příloha č. 2 - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2021
Vyvěšeno: 8.7.2022
Sňato: ……………………….
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Příloha č. 1 Schváleného závěrečného účtu obce Otovice za rok 2021
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