NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUCHAŘOVICE
ZA ROK 2021 – IČ 00600458
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby byly čerpány z výkazu FIN 2-12 k 31.12.2021, který je nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu.

Rozpočet obce na rok 2021
Do doby schválení rozpočtu se hospodaření obce řídilo rozpočtovým provizoriem, které bylo
schváleno na zasedání Zastupitelstva obce dne 16.12.2020, vyvěšeno na úřední desce bylo dne
21.12.2020.
Návrh rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2021 byl na úřední desce i elektronicky způsobem
umožňující dálkový přístup vyvěšen od 9.4.2021 do 28.4.2021, schválen byl na ZO dne 28.4.2021 a
schválené znění rozpočtu na rok 2021 bylo vyvěšeno dne 4.5.2021.
Příjmy: 13.537.800,- Kč
Výdaje: 14.943.300,- Kč
Financování: 1.405.500,- Kč.

V průběhu roku 2021 bylo schváleno celkem 9 rozpočtových opatření, z toho provedení 3
rozpočtových opatření schválila rada obce a 6 rozpočtových opatření schválilo zastupitelstvo
obce. Současně byla provedena 1 změna rozpisu rozpočtu.
Schválená rozpočtová opatření upravovala rozpočet obce v uvedeném objemu:
úprava příjmů: + 1.898.700,- Kč
úprava výdajů: + 1.854.300,- Kč
financování: -44.400,- Kč.

Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2021
Podle údajů z Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2021 byly účetně za rok 2021 vykázány náklady celkem
ve výši 12.088.818,97 Kč, výnosy ve výši 17.515.080,04 Kč. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku
a ztráty k 31.12.2021: + 5.426.261,07 Kč .
Zůstatky na účtech a finanční hotovost v pokladně k 31.12.2021
Běžný účet u České spořitelny Znojmo ………………………... 664.301,84 Kč
Běžný účet u České národní banky ……………………..…….3.199.426,44 Kč
Komerční banka …………………………………………..…..7.685.976,11 Kč
Pokladna …………………………………………………..………11.905,-- Kč
Sociální fond …………………………………………………….103.776,10 Kč
CELKEM ………………………………………………….....11.665.385,49 Kč
Závazky
K 31.12.2021 byly evidovány:
- závazky vůči dodavatelům ve výši 158.616,98 Kč /účet 321/
- nesplacený investiční úvěr u Komerční banky /výstavba víceúčelového zařízení/ ve výši 3.099.972,Kč /účet 451/
- nesplacený investiční úvěr u Komerční banky /výstavba víceúčelového zařízení/ ve výši
8.971.887,93 Kč /účet 451/
- nesplacený úvěr u Komerční banky /refinancovaný z ČS/ ve výši 237.600,-- Kč /účet 451/
- nesplacený investiční úvěr u České spořitelny /kanalizace – průtah ul. Znojemská/ ve výši
2.180.000,-- Kč /účet 451/
- závazky za zaměstnanci ve výši 128.018,- Kč /účet 331/
- závazky vůči ZP a OSSZ ve výši 83.281,- Kč /účet 336 + 337/
- jiné přímé daně ve výši 15.515,-- Kč /účet 342/
- daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 180.690,- Kč /účet 341/
- přijaté zálohy na dotace ve výši 428.313,-- Kč /účet 374/
- dohadné účty pasivní ve výši 44.781,90 Kč /účet 389/- odhad voda – přefakturace , přestupky
projednání za rok 2021
- ostatní krátkodobé závazky ve výši 44.474,- Kč /účet 378/ - výplata na účet, zákonné pojištění
Pohledávky
K 31.12.2021 byly vykázány tyto pohledávky:
- pohledávky odběratelé ve výši 29.447,-- Kč /účet 311/
- nevyúčtované zálohy ve výši 97.498,- Kč /účet 314/
- jiné pohledávky z vlastní činnosti ve výši 3.104,- Kč – dlužné místní poplatky /účet 315/
- pohledávky za zaměstnanci ve výši 1.398,- Kč /účet 335/
- pohledávky ostatní krátkodobé ve výši 816,- Kč – sociální fond – příspěvek na stravné,
/účet 377/
- náklady příštích období ve výši 2.128,- Kč – zákonné pojištění /účet 381/
- dohadné účty aktivní ve výši 468.793,- Kč – EKO-KOM dohada za 4. čtvrtletí 2021, nevyúčtovaná
investiční dotace – hřiště workout, příjem za věcná břemena /účet 388/
- ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 148.605,09 Kč /účet 469/ - pohledávka Union banka,
pohledávka – bezdůvodné obohacení, pohledávka – sociální pohřby

Tabulka – stavy a pohyby na majetkových účtech k 31.12.2021 /v Kč/

Komentář k vybraným údajům v tabulce:
Účet 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - v roce 2021 byl vyřazen z majetku
nerealizovaný projekt na retenční nádrž v hodnotě 102.000,- Kč.
Na účtu 021 – stavby – nárůst v roce 2021 – bylo dokončeno nové veřejné osvětlení v ul. Znojemská
za 229.074,51 Kč, dláždění + ohrazení kolem restaurované sochy za 23.273,90 Kč, vybudován
chodník kolem kapličky za 8.046,68 Kč, v budově základní školy byla provedena rekonstrukce podlah
a topení za 422.096,40 Kč, v budově mateřské školy provedena rekonstrukce sociálního zařízení za
244.325,64 Kč, vystavěno veřejné osvětlení na ulici Okružní za 299.595,49 Kč, dokončena přestavba
márnice na kolumbárium za 343.304,50 Kč a vybudováno workoutové hřiště za 583.255,80 Kč, na
základě smlouvy o bezúplatném převodu byla převzata obcí Kuchařovice od DSO Rekultivace skládky
Kuchařovice stavby rekultivované skládky za 51.876.644,18 Kč- viz přírůstek na účtu 021.
Na účtu 022 – samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. věcí – se promítlo v roce 2021
v přírůstku zařazení komunálního traktoru New Holland za 908.300 Kč a pořízení drapákových vidlí
za 72.830,- Kč - viz přírůstek účtu 022.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028 byl pořízen v průběhu roku 2021 za 93.626,34 Kč –
např. byla zakoupena reprosoustava s mixážním pultem za 29.824,20 Kč, nádrže na dešťovou vodu za
17.752,- Kč, rekuperace vzduchu do kanceláře starosty za 19.450,- Kč a další drobný majetek – viz
přírůstek na účtu 028, vyřazen byl majetek na základě zjištění inventarizačních komisí za 23.788,10
Kč – viz úbytek na účtu 028.
Pozemky- účet 031 – nárůst byl způsoben směnou pozemků do majetku obce za celkem 120.330 Kč,
bezúplatným převodem od ÚZSVV za 5.910,- Kč – viz přírůstek na účtu 031. Prodány byly
pozemky v účetní hodnotě 1.529,- Kč a z důvodu směny byl vyl vyřazen pozemek za 561,06 Kč– viz
úbytek na účtu 031.

Nedokončený majetek /účet 042 / - nárůst tvořily investiční výdaje financované v průběhu roku 2021
na položkách 6121 – budovy, haly a stavby, 6122 – stroje, přístroje a zařízení a položce 6130pozemky - viz tabulka níže „investiční výdaje financované v roce 2021“ – viz přírůstek na účtu 042.
Úbytek tvořilo zařazení dokončeného majetku na majetkové účty, příp. směna pozemků:
v průběhu roku 2021bylo dokončeno a zařazeno na příslušné majetkové účty: nové veřejné osvětlení
v ul. Znojemská za 229.074,51 Kč, dláždění + ohrazení kolem restaurované sochy za 23.273,90 Kč,
vybudován chodník kolem kapličky za 8.046,68 Kč, v budově základní školy byla provedena
rekonstrukce podlah a topení za 422.096,40 Kč, v budově mateřské školy provedena rekonstrukce
sociálního zařízení za 244.325,64 Kč, vystavěno veřejné osvětlení na ulici Okružní za 299.595,49 Kč,
dokončena přestavba márnice na kolumbárium za 343.304,50 Kč a vybudováno workoutové hřiště za
583.255,80 Kč, zařazen nový komunálního traktoru New Holland za 908.300 Kč.– viz úbytek na účtu
042.
Rozbor přírůstků majetku dle položkového členění:

Do oprav a údržby obecního majetku /pol. 5171/ dodavatelským způsobem obec vložila
v průběhu roku 2021 celkem 634.332,78 Kč
- z toho jen opravy traktoru v kompostárně za 211.394,64 Kč, výdaje spojené s restaurováním sochy
nejsvětější trojice za 100.589,- Kč, opravy malého traktoru, sekaček, mulčovače za 68.133,- Kč,
opravy veřejného osvětlení za 41.673,94 Kč, opravy ve víceúčelovém zařízení za 42.629,84 Kč a další
drobnější výdaje spojené s opravou a údržbou majetku ve vlastnictví obce.

Poskytnuté neinvestiční transfery, dary a příspěvky příspěvkovým, podnikatelským a
neziskovým organizacím:
Název subjektu
Výše poskytnutého transferu,
příspěvku nebo finančního daru
Sdružení hasičů
900,- Kč
Svaz měst a obcí
5.082,88 Kč
VaK Znojemsko
5.000,-- Kč
MŠ Kuchařovice – provozní příspěvek
1.500.000,- Kč
Znojemské vinařství
4.530,-- Kč
Finanční dar - ADRA
1.000,- Kč
Jihomoravský kraj – příspěvek na dopravu /IDS/
333.839,- Kč
Finanční dar - obyvatelstvo
13.220,- Kč
Finanční dar – veřejná sbírka JMK - tornádo
30.000,- Kč
Finanční dar – myslivecký spolek
3.000,- Kč
Finanční dar - TJ Sokol Kuchařovice
10.000,- Kč
Město Znojmo – spolufinancování sociálních služeb
25.000,- Kč
Město Znojmo – projednání přestupků dle VPS
21.000,- Kč
Průtokový transfer pro ZŠ+MŠ Kuchařovice
522.830,97 Kč
Hospodářská činnost obce
Obec Kuchařovice neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.
Sociální fond
Obec Kuchařovice tvořila dle kolektivní smlouvy spolu s obcí Dobšice, obcí Nový Šaldorf a obcí
Šatov sdružený sociální fond, který spravovala obec Dobšice do 31.3.2021. S účinností od 1.4.2021
má obec Kuchařovice zřízen samostatný sociální fond.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
V průběhu roku 2021 byl PO poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.500.000,- Kč.
K 31.12.2021 vykázala ZŠ a MŠ Kuchařovice hospodářský výsledek z hlavní činnosti: zisk
292.518,85 Kč, z vedlejší činnosti: zisk 3.651,27 Kč.
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů a
příloh jsou založeny na obecním úřadu.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 1.923.133,87 Kč.
Rozpis přijatých dotací, příspěvků a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce.
Všechny poskytnuté dotace byly v plné výši průběhu roku 2021 vyčerpány, kromě neinvestiční dotace
určené na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
kdy nevyčerpaná část dotace celkem ve výši 8.820,- Kč byla vrácena na účet JMK v rámci finančního
vypořádání za rok 2021 dne 24.1.2022.
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Ministerstvo
zemědělství
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pro místní
rozvoj
Státní fond
životního
prostředí

účel
ÚZ
Aktivní politika
zaměstnanosti
13101
Aktivní politika
zaměstnanosti ESF
13013
výkon stát. správy
x
Jednorázový
příspěvek –
kompenzační bonus 98037
Průtoková dotace
pro ZŠ+MŠ
Kuchařovice
33063
Průtoková dotace
pro ZŠ + MŠ
Kuchařovice
13014
Dotace – volby PS
PČR
98071
Neinvestiční dotace
– oprava
/restaurování/
sloupu nejsv. trojice 29027

položka

Poskytnuto
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Čerpání /Kč/

%

4116

237.000

237.000

100

4116
4112

112.504
214.800

112.504
214.800

100
100

4111

185.673,90

185.673,90

100

4116

517.718

517.718

100

4122

5.112,97

5.112,97

100

4111

31.000

22.180

71,55

4116

69.369

69.369

100

Investiční dotace –
hřiště workout

17508

4216

419.493

419.493

100

Neinvestiční dotace
– výsadba stromů

90002

4113

130.463

130.463

100

x

x

1.923.133,87

1.914.313,87

99,54

CELKEM

Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021 je podložena inventurními soupisy majetku,
dokladová inventarizace účtů pak včetně soupisů pohledávek, závazků, nedokončeného dlouhodobého
majetku a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním nebyly zjištěny žádné
rozdíly.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Při přezkoumání hospodaření obce Kuchařovice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je nedílnou součástí návrhu
závěrečného účtu obce za rok 2021. Způsobem umožňující dálkový přístup je na elektronické úřední
desce na www. kucharovice.cz zveřejněné úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.
Vypracovala: Jana Trilcová
účetní
……………………………………..
Marcela Mašejová
Starostka obce
Vyvěšeno:
Sňato:
Současně ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
na www.kucharovice.cz, do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu
Kuchařovice.

