Návrh

Závěrečný účet obce Hnanice
IČ:00600351
DIČ:CZ0060351
za rok 2021

(§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (v tis.Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2021

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem

5683,5
2232,4
0,0
84,1
8000,0

6751,7
2118,6
2458,2
850,4
12178,9

6587,6
2073,7
2458,2
2007,6
13127,1

97,57
97,88
100,00
236,08
107,79

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

11600,0
400,0
12000,0

15594,5
1084,4
16678,9

8315,4
1084,2
9399,7

53,32
99,99
56,36

Saldo: Příjmy-Výdaje

- 4000,0

-4500,0

3727,4

-82,83

%plnění
k upr.rozp.

Třída 8 - Financování
Změna stavu prostř.na BÚ
4000,0
4000,0
382,3
9,56
Operace z peněž.účtů (*8901)
0,0
0,0
17,1
0,00
Financování celkem
4000,0
4000,0
399,4
9,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------*K datu 31.12.2021 činil zůstatek na této položce 3 905,87 Kč, což je částka představující
výši DPH v režimu přenesené daňové povinnosti (tzv.“reverse charge“). Položka 8901 se
nerozpočtuje.
Porovnání příjmů a výdajů v Kč

r.2019

r.2020

r.2021

P Ř Í J M Y PO KONSOLIDACI

12 035 987,41

10 199 575,17

11 969 756,99

V Ý D A J E PO KONSOLIDACI

9 370 272,47

10 598 965,22

8 242 350,65

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u
účetní úřadu (výkaz FIN 2-12).
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2) Obec Hnanice nevede žádnou hospodářskou činnost, v rámci hlavní činnosti vede
ekonomickou činnost na tyto výnosy a související náklady:
- pronájmy bytů, nebytů a pozemků
- vodohospodářská činnost
Výsledek hospodaření za rok 2021 činil: zisk 3 495 831,85 Kč.
3) Zůstatky na bankovních účtech
Stav účtů k 31.12.2021
KB Znojmo
ČS Znojmo
ČNB – dotační

1 085 803,78 Kč
10 156 188,03 Kč
6 708 976,28 Kč

231 010
231 011
231 014

Přehled zařazeného majetku v celkové výši 3 671 957,70 Kč a vyřazeného majetku v celkové
výši 1 801 734,61 Kč za rok 2021 je obsažen v příloze č. 2 a je k nahlédnutí na obecním úřadu
u účetní úřadu.
4) Fond obnovy vodohospodářského majetku
ČS Znojmo – podúčet

236 160 stav k 31.12.2021 1 496 326,00 Kč

Fond sdružuje prostředky ze stočného a vodného podle provedeného ročního vyúčtování a
případně jiné zdroje. Čerpat je lze pouze na obnovu vodovodu a kanalizace.
5) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace obdržela v r. 2021 od obce
příspěvek ve výši 458 700,- Kč, z toho 20 000,- Kč bylo schváleno a poskytnuto dodatečně.
Hospodářský výsledek skončil ziskem ve výši 2 159,08 Kč. Převedení hospodářského
výsledku Mateřské školy do Fondu rezerv bylo schváleno obecním zastupitelstvem dne
xx.6.2022 usnesením č. 213/2022.
Roční výkaz a rozvaha MŠ jsou založeny na obecním úřadu.
6) Obec nezaložila žádnou hospodářskou organizaci.
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 850 299,82 Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován níže v tabulce. Dotace byly vyúčtovány nebo
převedeny na účet MŠ a ZŠ, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši
10 684,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 20.1.2022.
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poskytovatel

účel

ÚZ

položka

KÚJMK
ÚP Brno
Min.K
SFŽP
SFDI
Min.F
VPS ČR

výkon státní správy
příspěvek na VPP
knihovna
komunikace(LENZA)
chodníky
kompenzační bonus
volby do Parlamentu

00000
13101
34053
90002
91628
98037
98071

4112
4116
4116
4113
4213
4111
4111

poskytnuto
85 200,00
225 000,00
30 000,00
150 459,00
248 449,21
80 191,61
31 000,00

čerpáno
85 200,00
225 000,00
30 000,00
150 459,00
248 449,21
80 191,61
20 316,00

poznámka

doplatek
doplatek

vratka 2022

Finanční vypořádání s příjemci dotací a příspěvků za rok 2021
Schvál. transfery
Doplatek s.t.
Členský přísp. pro MAS Znojemské vinařství,o.s.
1 900,00
0,00
Člennský přísp. pro ZnojmoRegion,z.s.
1 300,00
2 400,00
Členský přísp. pro SZVO Daníž
3 800,00
- 3 800,00
Členský přísp. pro DSO Vodovody Daníž
51 900,00
0,00
Dotace za účelem zakoupení šk. vybavení pro ZŠ Šatov
30 000,00
0,00
Členský přísp. pro DSO Svazek obcí NPP
3 600,00
100,00
Vánoční finanční dary
18 000,00
0,00
Příspěvek na soc.služby Městu Znojmu
17 400,00
1 900,00
Příspěvky FOD, SMO, SPOV
6 100,00
300,00
Platby za přestupk. řízení a rušení TP
18 500,00
- 3 500,00
Celkem
152 200,00
-2 600,00
V ZŠ Šatov byla provedena veřejnosprávní kontrola – dotace byla zcela vyčerpaná a to
bez závad.
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Františka
Pinďáková a kontrolorka Bc. Eva Zavřelová.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí s tímto závěrem:
I. Při přezkoumání hospodaření obce Hnanice za rok 2021
n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y.
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
- Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ……………………. 14,86 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku ………………………… 2,87 %
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ……... 0 %
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IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh obce Hnanice k 31. 12. 2021 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou č. 3
k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu.
Hnanice, dne 15. března.2022

Hlavní účetní Dagmar Šremrová
Statutární zástupce starosta Bc. Martin Dvořák
Na jednání obecního zastupitelstva obce Hnanice dne xx. 6. 2022 předložil starosta
Bc. Martin Dvořák
Návrh na usnesení:
"Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, a to bez výhrad.
Obecní zastupitelstvo návrh schválilo jednohlasně.

V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu,
v elektronické podobě na stránkách www.obechnanice.cz, v sekci: Úřední deska.
Vyvěšení návrhu Závěrečného účtu obce Hnanice za r. 2021 na úřední desce:
kamenná deska - vyvěšeno dne:
16.5.2022
sňato dne: xx.6.2022
elektronická deska - vyvěšeno dne

sňato dne:

16.5.2022
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xx.6.2022

