Závěrečný účet obce Všenice za rok 2021 - NÁVRH
V souladu s §43 zákona 128/200Sb o obcích a §17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů zveřejňujeme návrh závěrečného účtu společně se
zprávou o přezkoumání hospodaření. Obec Všenice hospodařila v roce 2021 podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce Všenice dne 14.12.2020.
Během roku 2021 bylo uskutečněno celkem 7 rozpočtových opatření 1/2021 – 7/2021.

1.)Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v celých tis.Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet
Skutečnost

Příjmy
Tř.1 – Daňové příjmy
Tř.2 – nedaňové příjmy
Tř.3 – Kapitálové příjmy
Tř.4 – Přijaté transfery

2.845
258
0
57

3.899
311
30
420

3.905
311
30
740

Celkem příjmy

3.160

4.660

4.986

Příjmy po konsolidaci

3. 160

4.660

4.666

Výdaje
Tř.5 – Běžné výdaje
Tř.6 – Kapitálové výdaje

3.141
19

4.362
298

3.487
352

Celkem výdaje
Výdaje po konsolidaci

3.160
3.160

4.660
4.660

3.839
3.519

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a
výdajů) a v podrobném návrhu Závěrečného účtu roku 2021, které z důvodu rozsahu nejsou
vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici na webových stránkách obce
www.vsenice.cz a v sídle obecního úřadu v úředních hodinách.

2.)Stav peněžních prostředků na účtě:
K 31.12.2021

1.887.132,54 Kč

Česká spořitelna a.s.

K 31.12.2020

1.826.158,39 Kč

ČNB

K 31.12.2021

4.674,00 Kč

Celkem k 31.12.2020 Kč

Pokladna

3.717.964,93 Kč

Obec Všenice nebyla v roce 2021 příjemcem žádného úvěru ani půjčky.
3.)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce. Dotace
byly řádně ve stanovených termínech vyúčtovány.
Poskytovatel

Státní fond ŽP

KÚPK

Účel

Výsadba stromů
autobusové zastávky

ÚZ

90002

Položka

Poskytnutá
částka

4113

Čerpáno

45.310,00Kč
45.310,00Kč

Výkon státní správy

4112

70.800,00Kč
70.800,00Kč

KÚPK

příspěvek dle zákona
159/2020Sb(Covid)

KÚPK

Bezdrátový rozhlas

KÚPK

Volby Parlament ČR

MV GŘ HZS ČR

Účelová neinvestiční
dotace

98037

98071

14004

4111

49.437,99 Kč

49.437,99 Kč

4222

184.000,00Kč

184.000,00Kč

31.000,00Kč

16.122,00Kč

39.697,00Kč

39.697,00Kč

4111

4116

Přidělená dotace na volby do Zastupitelstva PK byla vyčerpána ve výši 16.122,-Kč ,
ostatní přidělené dotace byly vyčerpány v plné výši. Část dotace z MV GŘ HZS ČR
ve výši 12.380,00Kč byla vyčerpána již v roce 2020 dle platných podmínek dotačního
titulu.

Poskytnuté prostředky:
Položka

Poskytnuto

Vyčerpáno

Účel

5229

990,-

990,-

Příspěvek SVOL

5321

7 000,-

7 000,-

Příspěvek na provoz psího útulku obec Němčovice

5321

8 496,-

8 496,-

Obec Břasy

5323

14.795,-

14.795,-

Plzeňský kraj -příspěvek dopravní obslužnost

5229

48.420,-

48.420,-

POLYGON-členský příspěvek na separaci odpadu

5329

21.520,-

21.520,-

Mikroregion Radnicko – členský příspěvek

5213

7 000,-

7 000,-

Příspěvek na vytápění pohostinství

5222

1 500,-

1 500,-

Příspěvek včelaři

5213

24.000,-

24.000,-

Příspěvek na energie Koloniál

5213

5.000,-

5.000,-

Příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Rokycany

5213

5.000,-

5.000,-

Ochrana krajiny-příspěvek záchr.stanice živočichů

Obec poskytla v roce 2020 dotaci TJ Všenice z.s. ve výši 1.000.000,00Kč na výstavbu
víceúčelového hřiště. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši a řádně vyúčtována
v červenci 2021.

4.) Majetek obce k 31.12.2021
Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav k 31.12

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

97044.60

-17.649,20

79.395,40

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

330820.00

0

330820.00

21.402.101,09

-18.951,00

21.383.150,09

447.001,76

264.022,00

711.023,76

1.182.791,66

76.806,60

1.259.598,26

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

7.407.956,48

117.824,00

7.525.780,48

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

-97044.60

-17.649,20

-79.395,40

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

-178.948,00

-16.560,00

-195.508,00

-6.261.142,00

-390.404,00

-6.651.546,00

-101.246,00

-39.423,00

-140.669,00

-1.182.791,66

-76.806,60

-1.259.598,26

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

6.) Výsledek hospodaření k 31.12.2021
Hlavní činnost – zisk před zdaněním ve výši

- 202.276,85,-Kč

Obec Všenice nemá hospodářskou činnost.
Obec Všenice nemá žádný fond, ale dle Plánu obnovy vodovodu a kanalizací ponechává
zůstatek na účtu pro tento účel z roku 2020 300.000,-Kč, za rok 2021 200.000,-Kč. Celkem na
konci roku 2021 činila tato částka 500.000,- Kč.
7.)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všenice za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedla Leona Černá – kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Blanka Járová, Vendulka Vajnarová - kontrolorky Krajského úřadu PK ,odbor ekonomický.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004Sb.,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 14.4.2021
v sídle Obecního úřadu ve Všenicích.
B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC

nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Všenice za rok 2021 je
součástí závěrečného účtu obce Všenice a je k nahlédnutí v kanceláři OÚ a na
www.vsenice.cz.

8.) Návrh usnesení k závěrečnému účtu: Zastupitelstvo projednalo Návrh závěrečného
účtu obce k 31.12.2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Ostatní přílohy, tvořící Návrh závěrečného účtu, které z důvodu rozsahu nejsou
vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu a na webových
stránkách obce:
- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Luděk Kuška, starosta
Vyvěšeno na úřední desce: 21.4.2022
Vyvěšeno elektronicky:

21.4.2022

Sejmuto:

