ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NAČEŠICE ZA ROK 2021
(§ 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)

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
Saldo: Příjmy – Výdaje

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k 31.
12. 2021

% plnění
k upravenému
rozpočtu

7265
274
5
151
7695
7658
4550
12208
-4513

2934
501
50
990
4475
2550
1203
3753
722

10199
775
55
1141
12170
10208
5753
15961
-3791

9994
759
49
1031
11833
9146
4494
13640
-1807

98
98
88,7
90,4
97,2
89,6
78,1
85,5
47,7

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v účetních výkazech FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů
a výdajů a jsou dostupné dálkovým přístupem na http://www.nacesice.eu v sekci úřední
deska. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu.
Navýšení příjmů je způsobeno přidělením dotací, těžbou dřeva.
Navýšení výdajů je způsobeno nákupem rozmetadla, zametače, opravou potrubí rybníka ve
Vlastějově, zvýšením příspěvku MŠ a zvýšením běžných výdajů a služeb: služby v lese, svoz
TKO.

2. Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost, následující výnosy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti:
➢ Pronájmy nebytových prostor, pozemků
➢ Sekání, mulčování, prohrnování
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.

3. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým
přístupem na http://www.nacesice.eu v sekci úřední deska. K nahlédnutí jsou na obecním
úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

4. Stav finančních aktiv
Zůstatky prostředků na bankovním účtu a v pokladně k 31. 12. 2021:
Základní běžný účet / Dotace
Komerční banka Heřmanův Městec
Česká národní banka Hradec Králové
Pokladna
Celkem

Zůstatek k 31. 12. 2021
6,822.162,39 Kč
5,947.630,11 Kč
65.277,00 Kč
12,835.069,50 Kč

5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Výsledek hospodaření celkem
82.833,02 Kč

Mateřská škola

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem
předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu.

6. A) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily 531.251,49 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
poskyt.
účel
MZe Obnova, zajištění, výchova
lesních porostů do 40 let
věku
MF
Kompenzační bonus 2021
MF
Volby do PS PČR
KÚPK Souhrnný dotační vztah
KÚPK Staročeské stínání kohouta
KÚPK Obnova kamenného kříže N.
KÚPK POV - dostavba skladu L.
Vyžice JSDHO – zabezpečení PO a
IZS
CELKEM

ÚZ položka
29014
4116

98037
98071

4111
4111
4112
4122
4122
4222
4121

rozpočet
36.360

čerpání
36.360

%
100

122.291,49 122.291,49 100
62.000 48.921,33 78,91
146.600
146.600 100
10.000
10.000 100
40.000
40.000 100
110.000
110.000 100
4.000
4.000 100
531.251,49 518.172,82

6. B) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu
obce
TJ Mezilesí Načešice
Svaz tělesně postižených v ČR – MO H.M.
Moravská Nová Ves (tornádo) s přispěním občanů
Lužice (tornádo) s přispěním občanů
Hrušky (tornádo) s přispěním občanů

Výše podpory
63.000 Kč
2.000 Kč
36.500 Kč
37.000 Kč
37.000 Kč

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci finančního odboru oddělení přezkumu
hospodaření obcí Krajského úřadu Pardubického kraje na základě žádosti obce.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí ve dnech 10. 09. 2021 jako dílčí a 02. 02. 2022 jako konečné
přezkoumání.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Načešice za rok 2021 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou
k závěrečnému účtu.
V Načešicích dne 31. 05. 2022
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Načešice za rok 2021, a to
bez výhrad“.
Dostupné dálkovým přístupem na http://www.nacesice.eu v sekci úřední deska. V listinné podobě
k nahlédnutí na obecním úřadu.

Zveřejněno v elektronické podobě stejným způsobem.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 07. 2022
Sejmuto:
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 28. 06. 2022

