Závěrečný účet Obce Obrubce, IČ 00509302
za rok 2021
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

schválený usnesením zastupitelstva obce č. 19/2022 dne 23.6.2022
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Skutečnost

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
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Operace nemaj.ch.příjmů
Prostředky minulých let
Financování celkem

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

% plnění ke
schválenému
rozpočtu

% plnění
k upravenému
rozpočtu

4.038.478,54
421.237,33

3.067.900,00
390.000,00

4.114.871,02
434.146,00

131,6
108,0

98,1
97,0

1.020,00

10.000,00

10.000,00

10,2

10,2

1.961.950,46
6.422.686,33
4.716.133,19
928.300,82

128.100,00
3.596.000,00
2.000.000,00
3.990.000,00

1.961.950,46
6.520.967,48
5.047.468,88
4.108.760,00

1.531,58
178,6
235,8
23,3

100,00
98,5
93,4
22,6

5.644.434,01
778.252,32

5.990.000,00
-2.394.000,00

9.156.228,88
-2.635.261,40

94,2
X

61,6
X

0,00
0,00
0,00
51.432,00
-829.684,32
-778.252,32

0,00
0,00
0,00
0,00
2.394.000,00
2.394.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.635.261,40
2.635.261,40

0,00
0,00
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00
X
X

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové
skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 k 31.12.2021, který je nedílnou přílohou tohoto závěrečného
účtu.
Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost.
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, tyto výkazy
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.
Stav účelových fondů a finančních aktiv
Počáteční stav Fond obnovy vodohospodářského majetku k 1.1.2021
Konečný stav Fond obnovy vodohospodářského majetku k 31.12.2021
Počáteční stav finančních prostředků na běžném účtu k 1.1.2021
Konečný stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2021

148.728,00Kč
223.002,00Kč
15.455.547,91Kč
16.210.958,23Kč

Hospodaření příspěvkových a jiných organizací zřízených obcí
Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové ani jiné organizace.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
UZ 98071 dotace na volby do Parlamentu ČR
Přijato Kč 31.000,- čerpání Kč 14.350,00 vráceno Kč 16.650,00
100%.

Přijata dotace na výkon státní správy v částce Kč 55.200,-

100%.

UZ 98037 kompenzační bonus obci COVID přijato Kč 44.032,46

100%.

UZ 17058 dotace neinv. Obnova místních komunikací od MMR
dočerpáno – akce úspěšně dokončena Kč 1.768.368,00

100%.

Přijaté finanční dary a příspěvky
Příspěvek na veřejné pohřebiště od dvou sousedních obcí Kč 5.000,-

100%.

Poskytnuté finanční dary a příspěvky
Fin.příspěvek na děti v MŠ Obruby placeno v r.2021
Finanční dar pro MŠ Obruby
Fin.příspěvek na žáky v ZŠ pro město Dolní Bousov

29.400Kč
3.600Kč
57.000Kč

Nemovitý majetek
Odprodej pozemků p.č. 62/1 část a 875 část, 56/1 část a 877/1 část.
Zřízena dvě nová věcná břemena (obec povinná) pro ČEZ Distribuce na pč. 864 a a pč. 840.
Zřízeno nové věcné břemeno (obec povinná) pro pč. 689/2.
Dokončení v areálu Chemicoru: komunikace inv.č. 46, vodovodní přípojka inv.č. 47,
kanalizační přípojka inv.č.48, veřejné osvětlení inv.č. 49.
Vícenález: Zvonička dřevěná Obora inv.č. 50.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje dne 24. 5. 2022.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Obrubce za rok 2021 podle par. 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
NEBYLY zjištěny chyby a nedostatky (paragraf 10 odst.. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou závěrečného účtu.
Přílohy:
Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Finanční výkaz obce FIN 2-12 k 31.12.2021
Tento závěrečný účet je v úplné podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce Obrubce na
www.obrubce.e-obec.cz a nahlédnutí do jeho listinné podoby je možné na obecním úřadě Obrubce.

Vyvěšeno: 30.6.2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce Obrubce dne 30.6.2022
Svěšeno: 30.6.2023

