Obec Lenora:

Závěrečný účet za rok 2021.
Závěrečný účet roku 2021 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2021 činí:
Běžný účet obce - KB
131.027,31 Kč
Běžný účet Česká spořitelna
9.525.923,78 Kč
ČSOB – spořicí
29,04 Kč
ČSOB – BÚ
1.306.292,16 Kč
ČNB – BÚ
5.926.074,68 Kč
Účet KB
5.610,88 Kč
Účet hospodářské činnosti - muzeum
229.400,35 Kč
Účet hospodářské činnosti – byt. fond
5.159.676,99 Kč
/na účtu jsou přijaté zálohy od občanů na služby, které budou vyúčtovány

22.284.035,19 Kč

C e l k e m:
Příjmy:
rozpočet upravený
/po rozpočt. změnách/

skutečnost

%

Tř. 1 daňové příjmy
13.068.678,Tř. 2 nedaňové příjmy 1.296.957,Tř. 3 kapitálové příjmy
475.589,Tř. 4 přijaté transfery
3.904.663,45

12.638.375,39
1.176.399,64
475.589,5.838.488,45

96,71
90,70
100
149,53

C e l k e m:

20.128.852,48

107,38

18.745.887,45

Třída 1 – daňové příjmy – příjmy z daní, místních poplatků
Třída 2 – nedaňové příjmy – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby
související s pronájmy, příspěvky, prodej neinvestičního majetku
Třída 3 – kapitálové příjmy – příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií
Třída 4 – přijaté transfery – dotační tituly ze státního rozpočtu , Krajského úřadu
převody z vl. účtů

Výdaje:
Tř. 5 běžné výdaje
Tř. 6 kapitálové výdaje

15.382.314,84
1.844.944,-

15.207.547,41
781.168,50

98,86
42,34

Celkem

17.227.258,84

15.988.715,91

92,81

Třída 5 – běžné výdaje – výdaje na mzdy, odvody z mezd, teplo, vodné, stočné, poštovné,
telefony, el. energie, neinvestiční úroky, daně, opravy, dotace příspěvkové organizaci,
převody vl. účtů
Třída 6 – kapitálové výdaje – pořízení investic

Financování:
Tř. 8

1.518.628,61

4.150.136,57

Finanční operace slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro splácení úvěrů musí
být přebytkový rozpočet, pokud tomu tak není, musí se zapojit prostředky uspořené
v minulých letech.

Podrobný rozpis plnění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k ostatním rozpočtům:
Neinvestiční transfery:
Příspěvek na výkon státní správy:
202.200,Poskytovatel je Krajský úřad, nepodléhá finančnímu vypořádání.
Jednorázový příspěvek ze SR – kompenzační bonus:
157.778,36
Úhrada kompenzací za ztráty způsob. obcím na území NP:
665,Lenorská slavnost chleba:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj
Podpora školství – počítače do ZŠ
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj
Neinv. transfer SDH:
Přiděleno :
Vyčerpáno:
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra- Jihočeský kraj
Aktivní politika zaměstnanosti /VPP/
Přiděleno, vyčerpáno
Poskytovatel: státní rozpočet

30.000,30.000,103.686,14

54.000,54.000,108.391,80

7.600,7.600,-

90.000,- UZ 13101
268.308,- UZ 13013

Volby do Parlamentu ČR:
Přiděleno:
Vyčerpáno:

30.000,19.569,-

Podpora oprav místních komunikaci – 3c:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj

602.918,74
602.918,74
1.224.350,47

Neinv. dotace POV – vodoinstalace MŠ:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj

280.000,280.000,1.098.915,18

Podpora rozvoje regionů – Parter u MŠ 1. etapa:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: MMR
Národní program ŽP- zahrada MŠ:
Přiděleno:
- zahrada ZŠ:
Vyplacení transferu – náklady v roce 2020

1.118.164,1.118.164,1.694.600,15

269.242,52
290.571,59 + 50.748,24

Národní program ŽP – výsadba listnatých stromů:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Investiční transfery:
Přístupový chodník k peci na chleba:
Přiděleno:
Vyplacení transferu – náklady v roce 2020
Poskytovatel: SZIF

247.488,247.488,247.488,-

205.644.-

Vratky transferů:
OP VVV PO – ZŠ:
Dotace na volby do Krajských zast.:

18.781,11.991,10

Tvorba a použití peněžních fondů:
Obec tvoří Sociální fond, není veden samostatný účet.
SF byl tvořen ve výši 20.688,Z fondu bylo čerpáno na příspěvky na obědy zaměstnanců 20.688,Poskytnuté transfery občanským sdružením:
Vyúčtováno a vyčerpáno:

53.000,53.000,-

Spolek žen 15.000,-, oddíl stolního tenisu 10.000,- Klub metané 13.000,-, SDH 15.000,-

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola
Lenora.
Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele:
Příspěvek na provoz - neinvestiční
nevyčerpaný příspěvek 2020
nevyčerpaný příspěvek 2021
Použito v roce 2021:

náklady:
výnosy:
výsledek hospodaření:

hlavní činnost
7.269.733,28
7.269.733,28
0

300.000,67.419,52
141.720,90
265.937,14
hospodářská činnost
350.078,33
355.625,5.546,67

Hospodářská činnost obce:
muzeum, IC
náklady:
89.432,80
výnosy:
106.986,18
výsledek hospodaření: 17.553,38

byt. fond
2.152.295,79
2.430.945,33
278.649,54

celkem
2.241.728,59
2.537931,51
296.202,92

Zadluženost obce k 31. 12. 2021.
Všechny úvěry a půjčky splaceny.
V souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a s § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zažádala obec o
přezkoumání hospodaření Krajský úřad, odd. přezkumu, České Budějovice.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle §2 a §3 zákona č.
420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Přílohy:
1. Rozvaha k 31. 12. 2021 + příloha
2. Výkaz FIN 2–12 M
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
5. Rozvaha k 31. 12. 2021 + příloha – PO Základní škola a Mateřská škola
6. Výkaz zisku a ztrát – PO Základní škola a Mateřská škola
7. Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele
8. Hospodaření hospodářské činnosti obce
Sestavil: Němcová Alena
Do celkové tištěné podoby ZÚ lze nahlédnout v kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 16. 6. 2022
Sejmuto:
Schváleno v ZO: 14. 6. 2022
Vyvěšeno v listinné a elektronické podobě

