Závěrečný účet Obce Doubek
za rok 2021
Závěrečný účet obce podle § 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za
období od 1.1.2021 do 31.12.2021 podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ze dne 17.2.2022
Přezkoumání bylo provedeno pracovníky odboru interního auditu a kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje.
2. Roční přehled aktiv a pasiv obce k 31.12.2021
3. Příjmy a výdaje rozpočtu ke dni 31.12.2021

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
1. Rozpočtované příjmy obce ve výši 8 926 840,00 Kč , byly
schválenou úpravou rozpočtovány na 11 977 459,29 Kč.
Celkové příjmy obce za rok 2021 činily 11 990 280,16 Kč .(bez konsolidace)
2. Rozpočtované výdaje obce ve výši 9 462 640 Kč, byly schválenou úpravou
rozpočtovány na 7 088 833,68 Kč.
Celkové výdaje obce za rok 2021 činily 7 324 523,19 Kč (bez konsolidace).
V roce 2021 byla zaznamenána převaha příjmů nad výdaji, z příjmů byl splácen úvěr
a o rozdíl se zvýšil zůstatek na účtech.
3. Stav účtů k 31.12.2021 v účetnictví
Na účtu : 427768369/0800
15 124 400,06
Na účtu : 35-427768369/0800
0,00
Na účtu: 94-6712201/0710
6 619 991,95
Na účtu: 19-427768369/0800
2 773 467,53
_______________________________________________________________
Celkem na účtech
24 517 859,54 Kč

4. Stav účtů k 31.12.2021 v bance
Na účtu : 427768369/0800
15 124 400,06
Na účtu : 35-427768369/0800
0,00
Na účtu: 94-6712201/0710
6 619 991,95
Na účtu: 19-427768369/0800
2 773 467,53
_______________________________________________________________
Celkem na účtech
24 517 859,54 Kč
Aktiva celkem 24 517 859,54 Kč
Prostředky obce byly čerpány v souladu s plánem výdajů.

A) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním
fondům a jiným rozpočtům:
1. Dotace na jednotku hasičů ve výši 12 826.- Kč byla vyúčtována.
2. Dotace na volby ve výši 31 000,- Kč byla vyúčtována.
3. Kompenzační bonus v rámci pandemie covid 19 byl 86 982,63Kč a nepodléhá
vyúčtování.
Obec Doubek v roce 2021:
- Proběhla rekonstrukce komunikace
- Nový vrtaná studna na pozemku 5/4
- Projektová dokumentace k rekonstrukci vodní nádrže
- Venkovní učebna pro MŠ

Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 zákona č. 128/2000Sb., ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2000 Sb.
1. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na žádost obce ve dnech 9.12.2021 a
17.2.2022 pracovníky odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje.
2. Přezkoumání bylo provedeno podle vyhlášky MF ČR č. 41/2002 Sb. ze dne 17.2.2022
o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO.
3. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření z 17.2.2022
nebyly zjištěna chyby ani nedostatky

B) Závěr
Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření, závěrům kontroly hospodaření v bodě C a
celkovému výsledku hospodaření za sledované období navrhuji zastupitelstvu obce
odsouhlasení závěrečného účtu obce „bez výhrad“ a pověřit účetní obce převedením
hospodářského výsledku z roku 2021 z účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432-nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

V Doubku dne 23.2.2022
Vypracoval: Alžběta Froňková
………………………………….
Schválil: Renáta Kuprová

Zveřejněno a vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

Zveřejnění vyvěšeno: ……………
sejmuto: …………….
schváleno:…………….
Přílohy v plném rozsahu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na elektronické úřední
desce.

