Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2021

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2021
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Název:
Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ:
Rozvahový den:

Sídlo: Dyje 128, okr. Znojmo (Obecní úřad Dyje)
obec – územně samosprávný celek
stanoveno předpisem zákona č.128/2000 Sb., o obcích
00600326
https://www.obec-dyje.cz
e-mail: obecdyje@volny.cz
31. 12. 2021
zastupitelstvo: 7 členů
starosta neuvolněný: David Matoušek

Obec Dyje

Obec vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou,
příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby.
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1. Finančně ekonomické ukazatele
Obec hospodařila v I. čtvrtletí roku 2021 podle Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2021, jehož pravidla
byla schválena v zastupitelstvu obce Dyje dne 26.11.2020, usnesením č. 5/11/2020.
Dne 25.3.2021 byl schválen v zastupitelstvu obce usnesením č.14/3/2021 Rozpočet Obce Dyje na rok 2021
ve výši 12 700 000,- Kč jako schodkový, vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let: příjmy 7 660 000
Kč, financování 5 040 000 Kč, výdaje 12 700 000 Kč. Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce od
10.3.2021 do 25.3.2021. Během roku proběhla úprava rozpočtu změnou v příjmech a výdajích na základě pěti
rozpočtových opatření, které navýšily rozpočet o 429 200,- Kč (dotace na volby, dotace z JMK, z Úřadu práce
na VPP, daňová kompenzace ze SR).
Rozpočtové opatření :
č. 1 – schváleno v ZO dne 27.05.2021, usnesení č. 13/5/2021
č. 2 – schváleno v ZO dne 29.07.2021, usnesení č. 17/7II/2021
č. 3 – pravomoc starosty dne 12.08.2021, ZO bere na vědomí
č. 4 – schváleno v ZO dne 30.09.2021, usnesení č. 16/9/2021
č. 5 – schváleno v ZO dne 16.12.2021, usnesení č. 7/12II/2021

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v Kč)

Třida 1 – Daňové příjmy

Schválený
Rozpočet

Rozpočtová
opatření

6 908 200,00

- 18 000,00

Upravený
Rozpočet

Plnění
k 31.12.2021

% plnění
k upravenému
rozpočtu

6 890 200,00

7 547 562,16

109,54

Třída 2 – Nedaňové příjmy

391 400,00

x

391 400,00

381 932,71

97,58

Třída 3 – Kapitálové příjmy

245 000,00

x

245 000,00

251 810,00

102,78

Třída 4 – Přijaté dotace (transfery)

115 400,00

447 200,00

562 600,00

562 583,59

100,00

Příjmy celkem po konsolidaci

7 660 000,00

429 200,00

8 089 200,00

8 743 888,46

108,09

Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje

10 390 000,00

178 900,00

10 568 900,00

8 603 015,48

81,40

2 310 000,00

250 300,00

2 560 300,00

2 156 738,69

84,24

Výdaje celkem po konsolidaci

12 700 000,00

429 200,00

13 129 200,00

10 759 754,17

81,95

SALDO Příjmy - výdaje
Třída 8 - Financování

- 5 040 000,00

x

- 5 040 000,00

- 2 015 865,71

40,00

Přijaté úvěry a půjčky

0,00

x

0,00

0,00

x

Splátky úvěrů

0,00

x

0,00

0,00

x

Prostředky minulých let

5 040 000,00

x

5 040 000,00

2 015 865,71

40,00

Financování celkem

5 040 000,00

x

5 040 000,00

2 015 865,71

40,00
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Daňové příjmy činily o 9,54 % více, než bylo rozpočtováno na r. 2021.
Nedaňové příjmy byly plněny na 97,58 %: nájemné, odměny za tříděný odpad, příjmy na energie hospoda,
smluvní odpady, příspěvky na vodu, na elektrickou energii od CETIN, přijatý příspěvek za vynětí ze ZPF.
Kapitálové příjmy – zahrnují příjmy z prodeje pozemků, přijatý dar na přeložku vodovodu u kostela.
Běžné výdaje naplněny na 81,95 % – nečerpány výdaje v rezervě odvádění a čištění odpad. vod, na požární
ochranu, výdaje na služby útulku, na dohody. Dále se nenaplnily rozpočtované výdaje na kulturní akce
z důvodu COVID-19. Nečerpány náhrady mezd v době nemoci, výdaje na konzultační a poradenské služby,
výdaje na materiál pro krizové opatření.
Kapitálové výdaje – rozšíření VO pod kostelem, přeložka vodovodu u kostela, chodník od RD čp.5 po chatu
č.ev 540, pořízení požárního hydrantu, nákup pozemků.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dyji (výkaz FIN 2-12 k 12/2021 - rozbor
čerpání příjmů a výdajů) nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce
(příloha č. 2).
Daňové příjmy
- daně z příjmů, zisku, kapit. výnosů
- daň za obec
- daň za odnětí půdy
- DPH
- daň z hazardních her, loterií
- daně a poplatky správní, za psa, za odpady
- daně z nemovitostí

2.877.435,90Kč
67.830,-- Kč
6.133,80Kč
3.405.183,54Kč
50.234,77Kč
108.475,-- Kč
1.032.269,15Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitálové příjmy
- z prodeje pozemků
- přijaté dary na pořízení DM (přeložka vodovodu u kostela)

6.810,-- Kč
245.000,--Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedaňové příjmy
- z poskytování služeb (hlášení MR, smluvní odpady)
- poskytování služeb hospoda (energie)
- přijaté pojistné náhrady od pojišťovny
- z věcných břemen
- z pronájmu pozemků
- z pronájmu hrobového místa
- z pronájmu nebytových prostor
- příjmy z úroků od KB
- nekapit. příspěvky a náhrady (pes, popelnice apod.) , příspěvky na ele. energii, vodu
- odměny EKO-KOM

3.160,-- Kč
25.693,67Kč
5.798,-- Kč
3.000,-- Kč
16.924,-- Kč
3.900,-- Kč
28.200,-- Kč
500,04Kč
168.279,-- Kč
126.478,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijaté transfery
- ze SR souhrnný dotační vztah
- ze SR kompenzační bonus obcím
- ze SR na volby
- z Úřadu práce na VPP
- z JMK (Programu rozvoje venkova)

115.400,-- Kč
92.183,59Kč
31.000,-- Kč
90.000,-- Kč
234.000,-- Kč

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kapitálové výdaje
- chodník od RD čp. 5 po chatu ev 540
- nadzemní požární hydrant
- Invest. transfer VaK Znojemsko na přeložku vodovodu
- rozšíření VO pod kostelem
- vánoční osvětlení na sloupy VO
- nákup pozemku

907.422,56Kč
80.951,-- Kč
445.000,-- Kč
456.231,40Kč
265.132,73Kč
2.001,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neinvestiční výdaje
- nákup DDHM (vybavení knihovna, křovinořezy, notebook, mobil, chladící vitrína)
- krizová opatření – respirátory, covid testy
- oprava místních komunikací, posyp, zimní pohotovost, dopr. značení
- osázení hřbitova, nátěr stříšky a olíčení zdi
- odpady (nebezpečný, komunální, papír, plast, sklo, bioodpad)
- výdaje na pojištění
- běžné výdaje (materiál, energie, služby, občerstvení, PHM) na zajištění chodu obce
- poplatky KB, ČNB
- výdaje na hřiště (hnojivo, materiál, služby, PHM, el. energie, opravy traktůrek)
- výdaje hospoda (energie, opravy)
- výdaje na platy, odměny ZO, odchodné, odvody SP a ZP, úraz. pojištění
- výdaje na plat VPP a odvody SP, ZP, nemocenská
- dohody o PP (hřiště, OÚ, knihovna, hřbitov, kronika)
- výdaje na volby do Senátu PČR
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128.595,-- Kč
8.875,-- Kč
3.714.174,32Kč
74.456,80Kč
563.100,68Kč
18.165,-- Kč
677.299,33Kč
32.796,60Kč
204.391,08Kč
94.368,67Kč
2.248.537,-- Kč
139.275,-- Kč
57.600,-- Kč
20.911,-- Kč

- neinvestiční transfery a dary nezisk.org., podnik. subjektům, fyz. osobám
- dary občanům
- Dětský den
- dopravní obslužnost IDS JMK
- neinvestiční transfery obcím, veřejným rozpočtům, DSO
- daň za obec
- vratka volby, konané v roce 2020

399.802,-- Kč
10.684,-- Kč
9.999,-- Kč
24.600,-- Kč
89.720,-- Kč
67.830,-- Kč
17.835,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnější rozepsání příjmů a výdajů roku 2021 bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce
dne 27.1.2022 v bodu č. 6.

3. Údaje o stavu a vývoji finančních prostředků a majetku obce v roce 2021
16 152 297,71 Kč
1 000,00 Kč
-2 015 865,71 Kč
14 137 432,00 Kč

Výsledek hospodaření k 31.12.2020
Počáteční stav pokladny k 1.1.2021
Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2021
Výsledek hospodaření k 31.12.2021
Stav finančních prostředků k 31.12.2021 v Kč
231 0041 – ZBÚ u Komerční banky
231 0050 – ZBÚ u ČNB
Pokladna CZK

11.517.938,63 Kč
2.619.493,37 Kč
0,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Dyje nemá zřízen další bankovní účet.
Obec Dyje nečerpá žádný úvěr, ani půjčku.

4. Majetek
Inventarizace majetku k 31.12.201
Na základě Plánu inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce za rok 2021, který stanovil starosta
obce dne 25.11.2021. Byla provedena inventarizace fyzická a dokladová se stavem k 31.12.2021: inventura fyzická
ukončena 21.1.2022, inventura dokladová ukončena 25.1.2022. Byly vypracovány inventurní soupisy majetku a přílohy
k inventarizačním položkám, včetně soupisu pohledávek a závazků a přiloženy výpisy z KN: LV 10001, LV 1005 ze dne
31.12.2021. Nebyly evidovány žádné inventurní rozdíly: přebývající nebo chybějící majetek.
Ústřední inventarizační komise předala Inventarizační zprávu starostovi dne 3.2.2022. Stav inventarizace
k 31.12.2021 byl projednán a schválen v ZO dne 24.2.2022 v bodu č. 9.
Přehled o pohybu majetku obce Dyje v roce 2021

Druh majetku

Pořízeno
vlastní zdroje

(Kč)
Dotace,
příspěvek

Křovinořez
Motor. křovinořez MASTER
Monitor ASUS LCD
Monitor ASUS LCD
Mobilní telefon NOKIA 230
Chemlonové hadice B, C
Kanystr na benzín
Objímka na hadice
Kalhoty PS 5 ks
Bunda PS 5 ks
Holeňová obuv 5 ks
Kovový regál
Dřevěná židle
Umakartový stůl
Kulatý stolek
Křeslo 2 ks
Pozemek p.č. KN 567/12
Pozemek p.č. KN 2246
Pozemek p.č. KN 153/3
Kanalizační čerpadlo+zp.klapka
Pozemek p.č. KN 2249/2
Pozemek p.č. KN 2254/2
Pozemek p.č. KN 2255/2

Vyřazeno z důvodu
Bezúplatně,
směna

nefunkčnost

prodeje

(Kč)
daru, směny,
bezúp.převod

14.040,-19.990,-4.924,51
4.924,51
1.795,-29.235,-674,-100,-5.944,-6.557,-15.446,-840,-120,-1.350,-620,-560,-430,-1.225,-51,-7.205,-333,50
333,50
333,50
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Pozemek p.č. KN 2265/2
Pozemek p.č. KN 2266/3
Pozemek p.č. KN 2269/3
Pozemek p.č. KN 566/7
Pozemek p.č. KN 566/5
Pozemek p.č. KN 566/6
Pozemek p.č. KN 1954/2
Pozemek p.č. KN 2059/2

333,50
333,50
333,50
4.672,-91,-5.523,-2.240,-21.580,--

Chodník od RD čp.5 po chatu ev 540
+projekt

931.622,56

Nadzemní požární hydrant
Vánoční osvětlení na sloupy VO
Křovinořez SHINDAIWA B410
Křovinořez SHINDAIWA B510
Chladící vitrína SNAIGE
Mobil. telefon XIAOMI
Monitor SAMSUNG
Tyčový vysavač ETA
Notebook DELL
OFFICE 2021
Sada MAMMUT
Police - knihovna
Lavice-botník
Stůl+židle
Obraz kopretiny

80.951,-265.132,73
20.150,-24.240,-15.428,-5.549,-3.339,-2.535,-21.562,-7.852,90
2.489,-10.900,-1.699,-9.499,-4.000,--

Nedokončený DHM:
- rozšíření VO pod kostelem

456.231,40 Kč

5. Poskytnuté transfery obcím a veřejným rozpočtům územní úrovně a příspěvky, dary
neziskovým organizacím, fyzickým osobám
Obec Dyje je členem těchto sdružení a poskytla jim roční příspěvek ve výši:
- Zájmové sdružení VaK Znojemsko

5.000,-- Kč

Obec Dyje uhradila částku na neinvestiční výdaje ve výši:
- Základní škola Tasovice pro školní jídelnu
Obec Dyje na základě Veřejnoprávní smlouvy s Městem Znojmem:
- za odhlášení z trvalého pobytu, přestupky
Obec Dyje uhradila příspěvek na sociální terénní služby Městu Znojmo
Obec Dyje uhradila příspěvek na dopravní obslužnost IDS JMK

22.920,-- Kč
35.500,-- Kč
26.300,-- Kč
24.600,-- Kč

Obec Dyje poskytla neinvestiční transfery a dary v roce 2021 těmto organizacím, fyzickým osobám:
- dotace TJ Sokol Dyje
300.000,-- Kč
- dotace Římskokatolická farnost Dyje
30.000,-- Kč
- dar Linka bezpečí, z.s.
3.000,-- Kč
- dar Oblastní charita Znojmo
5.000,-- Kč
- poskytnuté transfery občanům (porodné, pohřebné, pastelkovné)
60.000,-- Kč
- věcné dary občanům – narozeniny
10.684,-- Kč
- příspěvek Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
482,-- Kč
- členské příspěvky SDH
1.320,-- Kč

Vyúčtování transferů poskytnutých z rozpočtu obce
Příjemce

IČ

Římskokatolická
farnost Dyje

65764994

TJ SOKOL Dyje

45671494

Občané

Datum nar.

Účel

§ / položka

Rozpočet

Skutečnost

Vyplaceno

%

Neinvestiční transfer na
opravy interiéru kostela

3330 /5223

30.000

30.000,00

30.000,00

100,00

Neinvestiční transfer na
činnost fotbalového oddílu
VPS – individuální dotace
porodné, pohřebné,
pastelkovné

3419 /5222

300.000

300.000,00

300.000,00

100,00

4339 /5493

100.000

60.000,00

60.000,00

60,00
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6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům územní úrovně
Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce v Kč:
Poskytovatel

ÚZ

Účel
Účelová neinvestiční dotace na
volby do Poslanecké sněmovny
PČR

Položka

Rozpočet

Skutečnost

Čerpání

%

Všeobecná

98071

4111

31.000

31.000,00

20.911,00*

67.45

98037

Daňová kompenzace obcím

4111

92.200

92.183,59

92.183,59

100,00

Jihomoravský
kraj

00663

investiční přijatý transfer z PRV

4122

234.000

234.000,00

228.115,00*

97,49

Úřad práce

13101

Aktivní politika zaměstnanosti

4116

90.000

90.000,00

90.000,00

100,00

Neinvestiční transfer ze SR
v rámci souhrnného finančního
vztahu

4112

115.400

115.400,00

115.400,00

100,00

pokladní správa

Všeobecná
pokladní správa

Všeobecná
pokladní správa

Transfery přijaté v roce 2021 činily celkem

562.583,59 Kč

Dne 16.1.2022 byly prostřednictvím Jihomoravského kraje do státního rozpočtu vráceny nevyčerpané prostředky
z finančního vypořádání voleb konaných v roce 2021: pod UZ 98071 * částka 10.089,00 Kč
Dne 2.2.2022 byly na účet Jihomoravského kraje vráceny ve výši * 5.885,00 Kč nevyčerpané prostředky z PRV
pod UZ 00663

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontroly - oddělení
přezkumu obcí, BRNO, na základě žádosti obce ze dne 8.2.2021.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 15.9.2021 dílčí přezkoumání a dne
2.2.2022 konečné přezkoumání - zpracování závěrečné zprávy, která v bodě C. zní:
Závěr:

I. při přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2021 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
II. při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2021 je přílohou č. 1
k závěrečnému účtu.
8. Vedení účetnictví
Obec Dyje zpracovává účetnictví programem GORDIC s.r.o. Jihlava a vede účetnictví v plném rozsahu.
Obec Dyje v roce 2021 neprovozovala hospodářskou činnost a nebyla plátcem DPH.
Obec Dyje v roce 2021 neměla vytvořen žádný fond.
Obec Dyje nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.
V Dyji dne 9.5.2022
Vypracovala: Ivona Bětíková, účetní

Předkládá starosta obce: David Matoušek

…………………………………………

.………………………………….………

Příloha:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2021
2. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za r. 2021 (výkaz FIN 2-12 za 12/2021)
Vzhledem k obsáhlosti přílohy č. 2 je Příloha k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu Dyje a zveřejněna
v plném rozsahu způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce OÚ na odkaze
https://www.obec-dyje.cz/uredni-deska.
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Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2021 mohou občané uplatnit
písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO konaném dne 26.05.2022
v 17.00 hodin na obecním úřadě.
Vyvěšeno dne: 11.05.2022

Na elektronické úřední desce zveřejněno:
od 11.05.2022 do zveřejnění schváleného ZÚ

Sňato dne:

9. Projednání závěrečného účtu obce
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Dyje za rok 2021
včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, a to bez výhrad.

Po projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu zastupitelstvem obce Dyje se
tento návrh stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE DYJE ZA ROK 2021.

……………………………..
místostarosta obce

……………………………
starosta obce

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje je zveřejněn se všemi přílohami v elektronické podobě na
odkaze https://www.obec-dyje.cz/uredni-deska.

Schválený Závěrečný účet obce Dyje je zveřejněn se všemi přílohami v elektronické podobě na
odkaze: https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpoctoveho-hospodareni až do
schválení závěrečného účtu za následující rok.
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