Návrh závěrečného účtu obce Koryta za rok 2021
podle §17 z.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
IČO:00572845
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za r. 2021 ( v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (-), ztráta (+)

Rozpočtová
opatření

1.547,200
187,48
0
50,00
1.784,68
2.074,59
1.500,00
3.574,950
-1.790,270
0
1790,270
0
0

Upravený
rozpočet

842,471
93,300
0,00
577,163
1.512,934
-353,950
-1.362,900
-1.716,850
-2.039,916
0
2.039,916

2.389,671

Plnění
k 31.12.2021

% plnění
k upravenému
rozpočtu

2.386,207

99,90

280,78
273,930
0,00
0,0
627,163
627,163
3.297,614 3.287,302
1.720,64 1.683,611
137,100
135,397
1.857,740 1.819,008
1.439,874 1.468,294
0
0
-1.439,874 -1.468,294
-1.439,874 -1.468,294

97,6
0,0
100,00
99,70
97,8
98,8
98,3
98,6
0
98,6
98,6

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu u místostarosty Ing. Petra Mikuty (Výkaz FIN 2 – 12 M rozbor čerpání příjmů a výdajů
a Zpráva o přezkumu hospodaření obce Koryta za rok 2021). Drobná překročení a nenaplnění
příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsána a odůvodněna
v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v březnu 2021.

2) Stav finančních aktiv
v Kč
běžný účet
ostatní dlouhodobý finanční majetek
pokladna

k 1.1.2021
7.317.861,96
1.294.290,30
13.147,--

k 31.12.2021
10.284.657,47
1.252.247,64
36.640,--

3) Inventarizace
V období od 15.12.2021 do 15.2.2022 byla provedena řádná inventarizace podle § 29 a 30
zákona č.563/91 Sb. o účetnictví v platném znění
- inventarizační rozdíly neshledány

* drobný dlouhodobý nehmotný majetek
* stavby, budovy a haly
* samostatné movité věci
* drobný dlouhodobý hmotný majetek
* pozemky
* ostatní dlouhodobý finanční majetek (fondy IKS)
* oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku
* oprávky ke stavbám
* oprávky k sam. mov. věcem
* oprávky k drobnému dlouhodobému hm. majetku
* materiál
* běžný účet
* pokladna
* pohledávky (odběratelé)
* krátkodobé poskytnuté zálohy
* závazky (dodavatelé)
* krátkodobé přijaté zálohy
* závazky (zaměstnanci)
* závazky - zúčt. s inst. soc.zab. a zdr.poj.
* jiné přímé daně
* přijaté zálohy na transfery
* výnosy příštích období
* dohadné účty pasivní
* jmění účetní jednotky
* transfery na pořízení dlouhodobého majetku
* oceňovací rozdíly při změně metody
* jiné oceňovací rozdíly
* opravy chyb minulých období
* výsledek hospod. předcházejících období
* operativní evidence majetku

32.347,-- Kč
9.015.521,84 Kč
491.604,84 Kč
990.631,63 Kč
9.692.240,41 Kč
1.252.247,64 Kč
-32.347,-- Kč
- 4.479.095,-- Kč
- 297.854,-- Kč
- 990.631.63 Kč
20.234,-- Kč
10.284.657,47 Kč
36.640,-- Kč
6.460,00,-- Kč
94.470,-- Kč
-24.776,69 Kč
-5.878,-- Kč
-35.545,-- Kč
- 4.725,-- Kč
- 6.550,-- Kč
-304.683,-- Kč
-60.000,-- Kč
-94.470,-- Kč
- 21.116.721,15 Kč
-102.119,12 Kč
3.488.659,75 Kč
- 65.670,38 Kč
- 37.772,-- Kč
-6.830.375,73 Kč
503.712,35 |Kč

V roce 2021 byl pořízen tento majetek:
 na účet 028 – Drobný dlouh. hmotný majetek – zařazeny tyto předměty:
- Plovoucí čerpadlo Amphibio Hydra 2
36.384,70- Kč
- Stan Modrý 3x4,5
8.849,- Kč
- Plynová stolička RedFox NGETL55
14.932,- Kč
- Plynová stolička Asber GSPE-600
10.230,55- Kč
- Digestoř nástěnná KD 200x90x40
44 097,24,- Kč
 na účet 031 – Pozemky – zařazeny tyto pozemky:
- p.č. 143/2
- p.č. 247/1

-

p.č. 247/4
p.č. 316/2
p.č.356/2
p.č.491
p.č.510/2
p.č.722/2
p.č.852
p.č.870/2
p.č.966/2
p.č.972/2
p.č.1047/2
p.č.1047/4
p.č.1051/2
p.č.1089/1
p.č.1175/2
p.č.1190/2

-

p.č1049/2

V roce 2021 nebyl vyřazen žádný majetek.

4) Pohledávky
V pohledávkách jsou zaúčtována pohledávky 6. 460 Kč.

5) Závazky
Neuhrazené závazky k 31.12.2021 v celkové výši 24.776,69 Kč.
6) Pozemky
V roce 2021 byly nakoupeny pozemky - kupní smlouva s p.Pánkovou a p.Lédlovou
p.č. 143/2
p.č. 247/1
p.č. 247/4
p.č. 316/2
p.č.356/2
p.č.491
p.č.510/2
p.č.722/2

p.č.852
p.č.870/2
p.č.966/2
p.č.972/2
p.č.1047/2
p.č.1047/4
p.č.1051/2
p.č.1089/1
p.č.1175/2
p.č.1190/2
v celkové hodnotě 76. 100 Kč.
Bezúplatný převod pozemku p.č. 1049/2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových – smlouva o bezúplatném převodu pozemku.

7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021
Poskyt.
Účel
ÚZ Položka Poskytnutí Čerpání
%
KÚPK Výkon státní správy
4112 70.800,70.800,100,0
KÚPK Volby do poslanecké
4111 30.000,- 21.316,34,71,0
sněmovny parlamentu
ČR.
KÚPK

Dotace PK 2021

4122

70.545,-

70.545,-

100,0

LHP 2020 - 2029
KUPK
KÚPK
KUPK

Dotace PSOV PK 2021
Dotace PK 2021
Podpora ochrany lesa
Dotace –Věcné vybavení
JSDHO 2021

4122
4122

295000,- 155.236,35
78 008,78 008,-

52,6
100,0

4122

22.082,-

100,0

22.082,-

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koryta za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 provedli pracovníci finanční kontroly
ekonomického odboru Krajského úřadu PK dne 16. 5. 2022, na základě žádosti ze dne

30.3.2020.
Závěr zprávy:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb..
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je k nahlédnutí
u starosty obce.

Vypracoval: Ing. Petr Mikuta

Projednáno a schváleno finančním výborem dne:
Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne:
Starosta:
Místostarostka:
V Korytech dne 30.5.2022

Vyvěšeno: 30.5.2022

Sejmuto:15.6.2022

