NÁVRH-ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Litobratřice za rok 2021
V souladu s ustanovením § 43 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 17 zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů a po projednání ve FV, předkládám zastupitelstvu obce závěrečný účet obce
Litobratřice za rok 2021.
Součástí závěrečného účtu je
1.
Rozbor čerpání příjmů a výdajů a dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové
skladby, přehled rozpočtových opatření za rok 2021
2.
Příjem a čerpání dotací v roce 2021
3.
Investice
4.
Hospodaření s majetkem
5.
Přehled poskytnutých dotací a příspěvků v roce 2021
6.
Hospodaření příspěvkové organizace
7.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
8.
Účetní závěrka
Příloha č.1
Výkaz FIN 2-12 M
Příloha č.2
-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, která byla provedena
Krajským úřadem JMK Brno dne 4.4.2022. Ze zprávy vyplývá, že přezkoumáním
hospodaření obce za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Litobratřice
za rok 2021 včetně zprávy Krajského úřadu JMK, odbor kontrolní a právní-oddělení
přezkumu obcí o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
Zpracovala: Zichová Monika
Předkládá: Kadlečík Milan

Návrh závěrečného účtu se stává jeho schválením závěrečným účtem
datum schválení

číslo usnesení

Závěrečný účet s přílohami je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

V elektronické podobě je zveřejněn na elektronické úřední desce obce Litobratřice
www.obeclitobratrice.cz/úřední deska/rozpočet

Návrh závěrečného účtu zveřejněn v listinné i elektronické podobě
od

9.6.2022

do

Občané mohou písemně podávat připomínky k návrhu závěrečného účtu obce za rok
2021 do 26.června 2022, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
obce.

Schválený závěrečný účet zveřejněn
od

do

1.
Obec Litobratřice měla na rok 2021 schválený schodkový rozpočet ve výši 64.430.900,-Kč,
příjmy v celkové výši 18.530.900,-Kč, výdaje 64.430.900,-Kč, financování 45.900.000,-Kč.
Datum schválení 31.03.2021, číslo usnesení 4/21/Z16.
Starosta provedl (na základě pověření ZO) během roku 15 rozpočtových změn a opatření.
Celkový objem rozpočtových opatření byl ve výši příjmů 3.664.700,-Kč a výdajů
12.702.700,-Kč a financování 9.038.000,-Kč
Celkový upravený rozpočet činil k 31.12.2021 příjmy ve výši celkem 22.195.600,-Kč,
výdaje 77.133.600,-Kč a financování 54.938.000,-Kč
Plnění rozpočtu v Kč

rozpočet
rozpočet
skutečnost % plnění
schválený
upravený
31.12.2020 k upr. rozpočtu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------příjmy po konsolidaci
18.530.900,- 22.195.600,- 22.517.988,32
101,45
z toho příjmy daňové
9.233.700,9.233.700,10.453.180,30
113,21
příjmy nedaňové
670.300,670.300,494.780,71
73,81
příjmy kapitálové
1.000.000,1.000.000,357.192,00
35,72
dotace
7.626.900,- 11.291.600,13.331.835,31
118,07
výdaje po konsolidaci
64.430.900,77.133.600,57.506.115,83
74,55
z toho výdaje běžné
9.523.700,10.379.000,8.314.618,51
80,11
výdaje kapitálové 54.907.200,66.754.600,51.310.497,32
76,86
financování
45.900.000,54.938.000,34.988.127,51
63,69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 (FIN 2-12 M).
Přehled uzavřených rozpočtových opatření za období 01.2021 - 12.2021
období
05.2021
07.2021
09.2021
0,00
10.2021
11.2021
11.2021
11.2021

číslo datum provedení
1 09.05.2021
2 30.07.2021
3 29.09.2021

číslo usnesení
příjmy
výdaje
financování
5/21/Z17
20.900,00
20.900,00
0,00
3/21/Z19
81.700,00
81.700,00
0,00
5/21/Z20
31.000,00
31.000,00

4
5
6
7

5/21/Z20
5/21/Z20

29.10.2021
01.11.2021
15.11.2021
25.11.2021

4.700,00
0,00
0,00
0,00

4.700,00
0,00
0,00
48.000,00

0,00
0,00
0,00
48.000,00

12.2021 8
12.2021 9

07.12.2021
21.12.2021

0,00 8.990.000,00
3.526.400,00 3.526.400,00

8.990.000,00
0,00

Zůstatek na účtech ke dni 31.12.2021 20.039.440,65Kč
KB
běžný účet
FIO obchodní účet
ČNB běžný účet
ČSOB

3.685.781,28
930.571,64
15.074.531,45
348.556,28

Zůstatek pokladny k 31.12.2021

10.793,00Kč

Fondy
Obec nemá zřízeny peněžní fondy.
Hospodářská činnost
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Obec účtuje o hlavní činnosti na účtech 5xx (náklady) a na účtech 6xx (výnosy) a sestavuje
výkaz zisku a ztráty.
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
Výnosy:
12.302.521,85
Náklady:
7.226.207,00
-výsledek hospodaření před zdaněním 5.258.144,85 po zdanění 5.076.314,85Kč.
Úvěry
V roce 2021 obec uzavřela smlouvu o úvěru č.2021005826 do výše 16mil.
Čerpání úvěru 1.v roce 2021 – 23.847.731,51
úvěr vyčerpán v plné výši 37 mil.

(kanalizace a ČOV)

Čerpání úvěru 2.v roce 2021 – 8.989.942,84

(místní komunikace)

Stav úvěrů k 31.12.2021 45.833.742,84Kč
2. Dotace přijaté v roce 2021 celkem ve výši 11.212.835,31Kč.
příjem

čerpání

11.212.835,31

11.204.842,61

nevyčerpané dotace nevyčerpané dotace
vrácené v roce 2021 vrácené v roce 2021
0,-

7.992,70

Rozpis dotací a účel použití
Pol
ÚZ
ORG Částka
Účel
poskytovatel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4112
142.200,výkon st. správy
Státní rozpočet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4116 13013
240.000,mzdy VPP
Úřad práce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4111 98071
31.000,volby do Poslanecké
SR
sněmovny
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4111 98037
107.266,24
jednorázový příspěvek SR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4122 00221
205.000,chodník
JMK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4213 90992
7.165.998,kanalizace a ČOV
SFŽP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4216 17508
2.527.371,07
komunikace
MMR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4216 14984
450.000,auto hasiči
GŘ HZS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4222 00221
44.000,osvětlení
JMK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4222 00221
300.000,auto hasiči
JMK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.
Investice v roce 2021 byly hrazeny z dotací a z rozpočtu obce. Kapitálové výdaje k
31.12.2021 celkem 51.310.497,32Kč .
Hodnota nedokončených investic k 31.12.2020 – 116.375.572,34Kč
Přeložka vodovodu
583.074,17
Tech. zhodnocení vodovodu
469.788,20
Obnova místních komunikací
2.545.521,07
Veřejné osvětlení
100.102,Pěší a místní komunikace
49.504,Vodovod R1
13.000,Osvětlení přechodu pro chodce
8.246,Komunikace
267.719,Elektroinstalace KD projekt
24.800,Komunikace projekt
21.780,Komunikace
79.860,Komunikace
58.400,Kanalizace ČOV
112.153.777,90
4. Hospodaření s majetkem
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Litobratřice byla provedena na základě
Plánu a harmonogramu inventur za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve smyslu
ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010.
Hlavní inventarizační komise sestavila „Inventarizační zprávu o výsledku řádné roční
inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2021“. V rámci

inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Rozvaha sestavená k 31.12.2021
Aktiva celkem
257.008.588,08
Stála aktiva
181.375.707,80
Oběžná aktiva
75.632.880,28
Pasiva celkem
241.446.878,76
Vlastní kapitál
139.982.390,15
Cizí zdroje
101.464.488,61
Přehled přírůstků, úbytků a pohybů majetku k 31.12.2021
k 1.1.2021
účet

poč.stav

k 31.12.2021
přírůstky

úbytky

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
018
234.744,13
6.882,48
OSTATNÍ DLOUHOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
019
0,00
STAVBY
021
42.544.740,77
193.026,52

0,00

kon. stav

241.626,61

0,00
0,00

SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ
022
3.541.409,35
1.094.929,00
0,00

42.737.767,29

4.636.338,35

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
028

2.863.727,89

POZEMKY
031
13.762.832,14

107.142,42

5.610,34

0,00

2.970.870,31

15.857,58

13.752.584,90

NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
042
66.767.588,62
116.375.572,34
MATERIÁL
112
95.468,80
71.013,70
ZBOŽÍ
132

21.970,50

50.895.939,24

1.287.955,52

0,00

24.455,10

0,00

14,00

21.956,50

Účet 018

programové vybavení OÚ
Celkem za účet

Přírůstky
6.882,48
6.882,48

Účet 021

veř.osvětlení
Celkem za účet

193.026,52
193.026,52

Účet 022

dopravní automobil
Celkem za účet

1.094.929,00
1.094.929,00

vybavení tělocvična
vybavení OÚ
veřejné prostranství

9.777,00
34.890,42
62.745,00

Úbytky

Účet 028

Účet 031

Celkem za účet

107.142,42

prodej pozemků
Celkem za účet

5.610,34
5.610,34

15.857,58
15.857,58

5.
Poskytnuté příspěvky, dotace a dary v roce 2021 ve výši celkem 377.420,-Kč
Příjemce

par.pol.

částka

ORJ

ZP

účel

-----------------------------------------------------------------------------------MŠ PO Litobratřice

3111 5331

příspěvek na provoz

200.000,-

-----------------------------------------------------------------------------------Sokol Litobratřice z.s.

3419 5229

neinvest. příspěvek na provoz

80.000,-

-----------------------------------------------------------------------------------ZSO Hrušovansko

3639 5329

9.520,-

954

členský příspěvek

-----------------------------------------------------------------------------------Město Hrušovany

6171 5321

3.000,-

841

přestupková komise

-----------------------------------------------------------------------------------IDS JMK

2292 5193

příspěvek IDS JMK

23.800,-

-----------------------------------------------------------------------------------Město Znojmo

4359 5321

25.400,-

940

příspěvek na soc.služby

-----------------------------------------------------------------------------------Občané finanční dary

3399 5492

35.700,-

finanční dary

------------------------------------------------------------------------------------

Poskytnuté příspěvky s vypořádáním SOKOL Litobratřice z.s - v termínu předloženo vyúčtování a
provedena veřejnosprávní kontrola.

Obec Litobratřice byla v roce 2021 členem:
-Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

6.
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci – Mateřskou školu. Poskytnutý příspěvek
na provoz v roce 2021 z rozpočtu obce byl schválen ve výši
200.000,-Kč.
Roční účetní závěrka a výsledek hospodaření PO za rok 2021
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 10.3.2022 usnesením číslo 5/22/Z22
účetní závěrku POMŠ za rok 2021 a výsledek hospodaření POMŠ za rok 2021
výsledek hospodaření
rezervní
odvod
fond
celkem v Kč
fond
zřizovateli
odměn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------MŠ
684,97 Kč
684,97 Kč
0
0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roční účetní závěrka zřízené PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena
na obecním úřadu u účetní.

7.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad JMK Brno dne 4.4.2022
Závěr zprávy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou
č. 2 k závěrečnému účtu.

8.
Účetní závěrka
Účetní závěrku obce a příspěvkové organizace za rok 2021 schvaluje zastupitelstvo obce.
(vyhláška č.220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek)
Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, inventarizační zpráva, roční
zpráva o provedení finanční kontroly, zprávy veřejnosprávní kontroly přijatých dotací (pokud
je k datu schválení k dispozici), zpráva z přezkumu hospodaření (pokud je k datu schvalování
k dispozici)

V Litobratřicích 7.6.2022
-------------------------správce rozpočtu

-----------------------------starosta

