Závěrečný účet obce za rok 2021 - NÁVRH
(§ 17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)

Obec Dobšín
IČ: 00509299

Dne 04. 12. 2020 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet na rok 2021. Rozpočet obce na rok 2021
byl schválen jako vyrovnaný v paragrafovém znění.
Příjmy dle schváleného rozpočtu na rok 2021 činí 3 300 000,00 Kč, výdaje 3 300 000,00 Kč. Během roku
byl rozpočet upravován celkem 10 rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření č.1,2,3,6,8 byla
schválena starostou v rámci jeho kompetence. Všechny ostatní rozpočtové změny byly projednány
zastupitelstvem obce. Všechny změny rozpočtu jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a
výdajů roku 2021.

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

Rozpočet po změnách

Plnění k 31.12.2021

Tř.1 Daňové příjmy
Tř.2 Nedaň. příjmy
Tř.3 Kapitálové příjmy
Tř.4 Přijaté dotace
Příjmy po konsolidaci
Tř.5 Běžné výdaje

3 141 000,00
111 000,00
0,00
48 000,00
3 300 000,00
3 077 000,00

3 829 814,16
144 630,50
213 600,00
138 347,29
4 326 391,95
5 149 168,88

4 139 371,5
136 494,00
213 600,00
135 538,08
4 625 003,58
5 008 429,29

Tř.6 Kapitálové výdaje
Výdaje po konsolidaci
Tř.8 Financování

223 000,3 300 000,-

1 242 545,71
6 391 714,59
2 065 322,64

1 182 097,35
6 190 526,64
1 565 523,06

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12.
Rok 2021 byl poznamenán pandemií Covid-19, kdy nebylo možné využít potenciál nebytových prostor
– hospody, která byla velkou část roku zavřená, a proto ZO prominulo část nájemného.
Obec provedla rozsáhlou opravu vodovodního řadu a to jak v části obce Kamenice, tak v části obce
Dobšín, u budovy obecního úřadu. Celkem byla realizována rekonstrukce vodovodu ve výši necelých
1 280 tis. Kč.
Dále se v roce 2021 obec rozhodla investovat do budovy bývalé školy, kde provedla kompletní
rekonstrukci obecního sálu, kde došlo k opravě omítek, výměně osvětlení i podlahové krytiny. Dále
obec investovala do pořízení tepelného čerpadla jako zdroje vytápění pro celou budovu. Tepelné
čerpadlo společně s otopnou soustavou se tak stalo součástí obecního majetku a navýšila se tak
hodnota budovy. Kromě celkové rekonstrukce sálu se také investovalo do nového vybavení kuchyně

hospody, které se stalo rovněž součástí majetku obce. Celkově byly v roce 2021 na rekonstrukce a
investice v budově bývalé školy vynaloženy finanční prostředky ve výši zhruba 877 tis. Kč.
Mimo to obec investovala 390 tis. Kč do nákupu traktoru zn. Zetor, který bude využívat pro účely
údržby obecního majetku. Traktor byl zařazen do obecního majetku. Zároveň obec vyřadila původní
traktor, který prodala soukromé fyzické osobě za 170 tis. Kč. V roce 2021 obec rovněž prodala
pozemky v celkové hodnotě necelých 44 tis. Kč.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec Dobšín je vlastníkem Podílových fondů Amundi. Hodnota investic k 31.12.2021 je
1 207 839,58 Kč.
Stav finančních prostředků k 31.12.2021:
231 10 ZBÚ KB 30425181/0100

1 104 127,53

231 11 ZBÚ ČNB 94-9714181/0710

157 264,63

3) Souhrn majetku obce Dobšín k 31.12.2021
Stálá aktiva
021 - Stavby
022 – Samostatné movité věci
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 – Pozemky
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

15.530.628,94
1.152.395,30
1.780.655,54
1.042.698,02
1.572.411,00
680.000,00

Oběžná aktiva
231 – Bankovní účty
261 - Pokladna
311 – Odběratelé
314 – Poskytnuté zálohy
377 – Krátkodobé pohledávky ostatní
381 – Náklady příštích období
388 – Dohadné účty aktivní

1.261.392,16
6.466,00
50.981,50
119.980,00
8.369,40
6.698,00
0,00

Pasiva
321 – Dodavatelé
324 – Krátkodobé přijaté zálohy

-

18.400,96
29.500,00

331– Zaměstnanci
337 – Závazky ZP
342 – Závazky FÚ
374 – Přijaté zálohy na transfery
378 – Krátkodobé závazky ostatní
389 – Dohadné účty pasivní
401 – Jmění účetní jednotky
403 – Dotace na pořízení HM
406 – Oceňovací rozdíly při změně metody
432 – Nerozdělený zisk minulých let
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

-

52.565,00
3.877,00
7.737,00
0,00
- 48.900,00
- 119.980,00
- 13.779.101,25
- 1.298.097,23
5.994.269,12
- 6.276.427,61
0,00

K 31.12.2021 byla provedena řádné inventarizace, o které byl proveden zápis. Zjištěné údaje
odpovídají výkazu „Rozvaha organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků
a příspěvkových organizací“, sestavená k 31.12.2021.

4) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu
Středočeského kraje, ke státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších
osob
a) Přijaté prostředky
Poskytnuto
použito
50.847,29
31.000,00
56.600,00

50.847,29
28.090,79
56.600,00

Pol.5329 Ost. neinv. transfery veř.rozp. územní úrovně -Mikroregion Český ráj

12 064,-Kč

4111
4111
4112

Typ dotace
Dotace Covid
Volby do PS
Dotace na výkon st.spr.

vypořádání

b) Poskytnuté prostředky

Obec Dobšín navíc uspořádala sbírku finančních prostředků na pomoc lidem postižených tornádem
na konci června 2021 na Jižní Moravě. Obec zažádala o oficiální zřízení sbírky Středočeský kraj, který
tuto sbírku schválil. Obec zřídila za účelem sběru finančních prostředků samostatný bankovní účet, na
který se do konce roku 2021 nashromáždilo celkem 48 900,- Kč. Tyto prostředky byly zaslány v roce
2022 na transparentní účet obce Hrušky na Moravě a to na základě smlouvy podepsané starosty
obou zúčastněných obcí.

5) Výsledek hospodaření obce za rok 2021
Výsledkem hospodaření obce za rok 2021 je ztráta ve výši 428.661,72 Kč. Ztráta byla způsobena
zejména vysokými náklady na rekonstrukci obecního majetku viz kapitola 1) závěrečného účtu. Ztrátu
obec uhradila z přebytků hospodaření minulých let.

0,00
2.909,21
0,00

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly na žádost
obce.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 2. 11. 2021 a 2. 6. 2022 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2021 byly zjištěny následující chyby a
nedostatky:
K odstranění nedostatků přijímá zastupitelstvo tato opatření:

1. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření nebyla podána do 15 dnů od projednání závěrečného
účtu, ale opožděně. Závěrečný účet obce za rok 2020 projednalo zastupitelstvo obce
24.6.2021, informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byla doručena přezkoumávajícímu orgánu dne
15.7.2021
Obec přijala systémové opatření, chyba bude napravena v roce 2022 tak, že odešle
informaci o přijatých opatřeních v zákonné lhůtě.
2. Obec neověřila zůstatek účtu 251, neboť nesouhlasí zůstatky účtů (Rozvaha, inventurní
soupisy) s prvotní evidencí.
Obec přijala systémové opatření, nápravu provede do 31.12.2022.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou
k závěrečnému účtu.
Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední
desce, jsou k dispozici na obecním úřadě:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobšín
Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2021
Rozvaha k 31.12.2021
Výsledovka k 31.12.2021
Příloha rozvahy k 31.12.2021

V Dobšíně dne 6.6.2022
Vyvěšeno

6.6.2022

Sejmuto …………………..

