
 

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MLADOŇOVICE ZA ROK 2021 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021  

    (údaje jsou uvedeny v Kč) 

 

  
  
  

SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

 

ROZPOČTOVÁ 
OPATŘENÍ 

 

UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

 

PLNĚNÍ 
K 31. 12. 2020 

 

% PLNĚNÍ 
K UPRAVENÉMU 

ROZPOČTU 

třída 1 - daňové příjmy 5.054.600 132.719 6.381.790 6.381.786 100 

třída 2 - nedaňové příjmy 257.000 784.310 1.041.310 1.041.300 100 
třída 3 - kapitálové příjmy 0 0 0 0 100 

třída 4 - přijaté dotace 112.000 2.404.730 2.516.730 2.516.716 100 

Příjmy celkem 5.423.600 4.516.230 9.939.830 9.939.803 100 
třída 5 - běžné výdaje 8.247.500      -1.255.040 6.992.460 6.992.438 100 
třída 6 - kapitálové výdaje 1.750.000 212.510 1.962.510 1.962.515 100 

Výdaje celkem 9.997.500 -1.042.547 8.954.970 8.954.953 100 
Saldo: příjmy - výdaje -4.573.900 -3.589.040 984.860 984.849 100 

třída 8 – financování      4.573.900 3.589.040 -984.860                      -984.849 100 
Financování celkem 4.573.900                   -3.589.040      -984.860 -984.849 100 

  

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů rozpočtu) v plném 

členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a zároveň jsou zveřejněny v úplném znění včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 13.6. – 28.6.2022. Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů 

dle jednotlivých závazných ukazatelů jsou způsobeny odchylkami v predikci na skutečné příjmy a výdaje u jednotlivých položek příjmů a 

výdajů. Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů byla projednána zastupitelstvem obce na zasedání ZO dne 15.5.2022. 

 

 



2) Hospodářská činnost obce 

 

Obec nemá žádnou hospodářskou činnost. 

 

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích 

 

Výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem v úplném znění na www.obec-mladonovice.cz. 

K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných 

vlivů na změny stavů. Při prodeji majetku obec postupuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů. 

Obec v roce 2021 nepřijala úvěr ani neposkytla půjčku. 

 

Obec eviduje majetek ve výši 78 842 772,21 Kč. 

Stav běžných účtů k 31.12.2021 činí 9 776 293,03 Kč. 

Výsledek hospodaření obce k 31.12.2021 činí + 588 477,47 Kč. 

 

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv 

 

Obec nemá zřízeny fondy. 

 

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 

 

 Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření celkem 

Mateřská škola       144.345,91 Kč - -                  43.289,77 Kč 

Roční účetní závěrka mateřské školy včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadu u paní hospodářky. 

 

6) Hospodaření organizací založených obcí. 

 

Obec nemá založeny organizace. 

 

 

 

 

 

http://www.zajezdec.cz/


7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 

 

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Rozdíl 

98037 Kompenzační bonus 80.377 80.377 0 

 Dotace na státní správu 112.000 112.000 0 

98071 Volby PS PČR 31.000  24.940 6.060 

 Celkem ze státního rozpočtu 223.377 217.317 6.060 

 

 

UZ Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Rozdíl 

29015 Ekologické technologie 49.860 49.860 0 

29017 Lesní hospodářské plány 26.493 26.493 0 

29029 Ochrana lesa 12.555 12.555 0 

33063 Výzkum, vývoj, vzdělávání SR 34.972 34.972 0 

33063 Výzkum, vývoj, vzdělávání EU 198.176 198.176 0 

 POV- Výměna VO 110.000 110.000 0 

89509 Dotace SZIF SR 939.948 939.948 0 

89510 Dotace SZIF EU 921.335 921.335 0 

 Celkem 2.293.339 2.293.339 0 

 

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 2.516.716,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován 

v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. 

 

 

Z rozpočtu obce byly poskytnuty neinvestiční příspěvky ve výši 23.150,00 Kč. 

Komu Příspěvek (Kč) 

Mikroregion západně od CR 17.150,- 

Mikroregion Chrudimsko   6.000,- 

Celkem 23.150,- 

 

 

 



 

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

 

 

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje dne 30.5.2022 ve složení: Helena Lacušová a Pavla 

Netolická. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, v platném znění. 

 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. => nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

   

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou k závěrečnému účtu. 

 

V Mladoňovicích dne 13.6.2022. 

Zpracovala: Jiřina Kučerová, účetní obce 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Mladoňovice za rok 2021, včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Mladoňovice za rok 2021 bez výhrad.   

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   7.7.2022  

Sejmuto z úřední desky dne:    23.7.2022 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  7.7.2022 

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:  23.7.2022 

 


