NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLOUPNO ZA ROK 2021
IČ:00653411
Legislativa: § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Upravený
rozpočet

% plnění k
upravenému
rozpočtu
8307
135
108
4904
100
598
114
13809
77
3899
77
1048
61
4947
225
8862

Plnění rozpočtu
k 31.12.2021

5909
608
783
7300
4990
2310
7300

6148
5317
598
12063
5034
3096
8130

Saldo: Příjmy - výdaje

0

3933

Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let

0

-3933

-8862

Financování celkem

0

3933

-8862

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1, 2, 3, 4. a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Sloupno
v době úředních hodin (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, rozvaha, výkaz zisku a ztráty,
příloha) nebo na odkaze: http://www.sloupno.cz/, záložka úřední deska. Kontrola hospodaření obce
byla prováděna v rámci změn rozpočtu. Ty byly provedeny rozpočtovými opatřeními a schváleny nebo
dány na vědomí na jednáních zastupitelstva obce.

2) Hospodářská činnost obce
Není.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Není.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí (v Kč)

Údaje v tabulce v Kč

FKSP

Mateřská škola, Sloupno 62 942,86

Fond
rezervní

Fond
investic

84 537,97 128 068,26

Výsledek Výsledek
hospodaření hospodaření
- doplňková
- hlavní
činnost
činnost
-74 428,00

91 550,14

Výnosy celkem: - hlavní činnost:
8 261 779,60 Kč
- doplňková činnost:
158 052,00 Kč

Náklady celkem: -

hlavní činnost:
8 170 229,46 Kč
doplňková činnost:
232 480,00 Kč

Příspěvek od zřizovatele, Obce Sloupno, v roce 2021 : 620 000,- Kč
Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů
je založena na obecním úřadu nebo je přístupná na http://www.sloupno.cz/, záložka úřední deska,
a jsou přílohami č. 6, 7, 8. Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí poskytnutých
příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních fin. aktiv v roce 2021 je přílohou č. 9.

5) Hospodaření organizací založených obcí
Není.

6) Hospodaření a nakládání s majetkem , výsledky inventarizace
Evidence majetku je vedena v programu technické evidence. Inventarizace majetku a závazků byla
provedena k 31. 12. 2021. Průběh inventury majetku a inventarizace majetkových účtů jsou doloženy
řádnými zápisy v návaznosti na rozvahu územního samosprávného celku.

6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
(v Kč)
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 416 388,14 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, vratka dotace na
volby ve výši 2 464,35 Kč byla provedena dne 24. 01. 2022.
Účel
Kompenzační
KÚ KHK bonus
Volby do
Parlamentu České
KÚ KHK republiky
poskyt.

KÚ KHK

Průtoková dotace
MŠ Sloupno

ÚZ

položka
98 037

4111

98 071

4111

33 063

4116

Celkem

rozpočet

čerpání

104 996,14 104 996,14

31 000,00

%
100

28 535,65

92

280 392,00 280 392,00

100

416 388,14

413 923,79

99

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce (v Kč)

Spolky
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z. s.
TJ Slavoj Skřivany
Daneta HK
Sbor přátel hasičů, kultury, turistiky a sportu
Jezdecká stáj Rozruch
DUHA o.p.s.
Celkem:

Odvod dotace
spolku z rozpočtu
obce

10 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
25 130,00
70 130,00

Doplatek dle smlouvy
o poskytnutí dotace

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický,
oddělení kontroly obcí a analýz. Řízením kontroly byla pověřena paní Denisa Valešová.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 30. 11. 2021 (příprava dokladů,
dílčí přezkum) a 28. 04. 2022 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Závěr zprávy :
I.Při přezkoumání hospodaření obce Sloupno za rok 2021

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
II. Při přezkoumání hospodaření obce Sloupno za rok 2021
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření – Obec Sloupno – za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,17%
1,39%
0%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je k nahlédnutí
u starosty obce a je přílohou č. 5 na stránkách obce (http://www.sloupno.cz/, záložka úřední deska).
8) Lhůty k připomínkám
Podle § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, mohou připomínky k návrhu závěrečného účtu občané uplatnit buď písemně
ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
obce.
Vypracovala: Bc. Romana Škaloudová, účetní obce
Mgr. Karel Půš
starosta obce
Ve Sloupně dne 19. 05. 2022
Předkládá:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2021 včetně Zprávy Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno.
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Sloupno a Závěrečný účet obce Sloupno
za rok 2021 včetně Zprávy KÚ KHK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno za rok 2021
bez výhrad.“
„Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Sloupno za rok 2021 bez výhrad.“
„Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Sloupno za rok 2021 bez výhrad.“
Vyvěšeno: 19. 05. 2022
Sejmuto: 30. 06. 2022

