Svazek obcí Loučná

Závěrečný účet „Svazku obcí Loučná“
k 31.12.2021

Vypracoval: Romana Vohradníková, účetní
Předkládá: Martin Staněk, předseda svazku
Projednáno na valné hromadě dne: 14.06.2022
Návrh závěrečného účtu zveřejněn na elektronické úřední desce: 25.05.2022 –
20.06.2022
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., byl Závěrečný účet Svazku obcí
Loučná zveřejněn na elektronické úřední desce Města Sezemice a na web
stránkách Svazku obcí Loučná v termínu od 16.06.2022 – 30.6.2023

Usnesení
Valná hromada projednala zprávu a
a) bere na vědomí zprávu ve věci závěrného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2021
b) v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. schvaluje celoroční hospodaření svazku za rok
2021 bez výhrad.
c) schvaluje závěrečný účet svazku za rok 2021
Součástí závěrečného účtu je:
1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby
2. zpráva z auditu za rok 2021
3. inventarizace za rok 2021

Přehled čerpání příjmů a výdajů dle rozpočtu:
Příjmy k 31.12.2021
Třida 2 – nedaňové příjmy
2111 – ostatní příjmy
2141 – úrok
2226 – příjmy z minulých let
Třída 4 - dotace
4121 – příjmy od obcí
P ř í j m y celkem

Výdaje k 31.12.2021
§ 3399 záležitosti kultury
5139 – nákup materiálu
5169 – nákup služeb
§ 3639 komunální služby
5021 – ostatní osobní výdaje
5139 – nákup materiálu
5168 – služby zpracování dat
5169 – nákup služeb
5167 - školení
5171 – opravy a udržování
5175 - pohoštění
5161 - poštovné
5229 - transfery nezisk. oraniz.
§ 6171 – vnitřní správa
5182 – zálohy pokladna
§ 6310 – obecné příjmy
5163 – služby peněž. ústavů
§ 6409 – nespec. rezervy
5901 – rezerva
V ý d a j e celkem
Financování
Příjmy
Výdaje
Financování - přebytek
Rekapitulace
Příjmy k 31.12.2021
Výdaje k 31.12.2021
Přebytek r. 2020
Z ů s t a t e k na bankovním účtu
k 31.12.2021

Rozpočet
2021
22 100,22 000,100,-

Upravený
rozpočet
22 100,22 000,100,-

205 000,205 000,227 100,-

Rozpočet
2021
41 000,6 000,35 000,228 100,12 000,10 600,10 000,60 000,20 000,40 000,500,75 000,-

%

205 000,205 000,227 100,-

Plnění
k 31.12.2021
0
0
0
0
203.835,203.835,203.835,-

Upravený
rozpočet
41 000,6 000,35 000,228 100,12 000,10 600,10 000,56 500,20 000,3 500,40 000,500,75 000,-

Plnění
k 31.12.2021
0
0
0
101.565,64
12.000,0
5.142,50
5.888,0
3.308,14
0
227,75 000,-

%

99
99
90

45
100
51
1
95
45
100

0,1 000,-

1 000,-

357 000,627 100,-

357 000,627 100,-

227 100 ,627 100,- 400 000,-

227 100 ,627 100,- 400 000,-

+

203.835,101.594,64
476.398,84
578.639,20

29,0
101.594,64
203.835,101.594,64
102.240,36

3
16

Vyúčtování finančních vztahů se SR, k rozpočtům krajů a obcí za r. 2021:
Dotace
4121

Účelový Ukazatel
znak
Dotace od obcí
Celkem

Poskytnuto
203.835,203.835,-

Použito

Vypořádání

203.835,203.835,-

0
0,-

Krajský úřad provedl dne 23. – 24. března 2022 audit hospodaření svazku za rok 2021,
který skončil výrokem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“, zpráva je součástí
závěrečného účtu svazku a účetní závěrky.
Součástí závěrečného účtu svazku a účetní závěrky za r. 2021 je zpráva HIK o provedené
inventarizaci majetku k 31.12.2021.
Důvodová zpráva:
Příjmy:
V příjmech je plnění jen ve třídě 4, a to za členské příspěvky od obcí. Plnění ve třídě 2
nebylo, neboť z důvodu covidové krize se kulturní akce nekonaly.
Výdaje:
Ve výdajích je čerpáno dle rozpočtu, byly uhrazeny pravidelné platby (příspěvek Mas,
udržovací poplatek Gordic, odměna za vedení účetnictví a poštovné). Výdaje na kulturu
nebyly plněny.
Hospodaření k 31.12.2021 skončilo přebytkem 578.639,20 Kč.

Svazek obcí Loučná
Zpráva HIK o výsledcích inventarizace za rok 2021
Inventarizace za rok 2021 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků a plánu inventur na rok 2021 k provedení inventarizace
majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv včetně skutečnosti účtovaných na podrozvahových účtech (dále
jen „inventarizace majetku a závazků“).
Předmětem inventarizace byl majetek specifikovaný v plánu inventur na rok 2021.
DIK byly vyhotoveny inventurní soupisy č. 1 – 29 dle plánu inventur na rok 2021.
Inventury byly zahájeny 3.1.2022 v 08.00 hod.
Inventury byly ukončeny 28.1.2022 v 13.00 hod.

Závěr:
Vyhodnocením inventurních soupisů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly tj. nebyly předloženy DIK
žádné návrhy na jejich vypořádání. DIK nepodala žádný návrh na preventivní opatření.

Příloha:
Srovnávací tabulka
Seznam identifikátorů

Funkce:
Předseda HIK
Člen HIK

V Sezemicích 28.1.2022

Příjmení a jméno zaměstnance:
Vohradníková Romana
Staněk Martin

Podpis

