Obec Lipová
NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2021
sestavený ke dni 31.12.2021
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Rozpočtové hospodaření
Daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a transfery
Běžné a kapitálové výdaje
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
Poskytnuté příspěvky
Majetek
Stav finančních prostředků
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Návrh usnesení

Rozpočtové hospodaření
Hospodaření obce se od 1. ledna sledovaného roku řídilo rozpočtovým provizoriem
schváleným zastupitelstvem obce 17.12.2020 usnesením č. 136-201217. Rozpočet
byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.1.2021 usnesením č. 148-210128.
V průběhu roku byl sedmi změnami závazných ukazatelů upraven.
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Všechny změny byly řádně schváleny zastupitelstvem obce, případně byly provedeny
starostou obce v jeho kompetenci.

II.

Daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a transfery
Daňové příjmy - přerozdělení celostátních hrubých výnosů daní státního rozpočtu
obcím se řídí zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a v souladu
s vyhláškou o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Součástí daňových příjmů obce jsou
dále také místní poplatky placené občany.
Nedaňové příjmy - tvořily zejména příjmy z vlastní ekonomické činnosti obce,
občanskoprávních vztahů, příjmy z poskytování služeb a vratek poskytnutých půjček.
Podrobněji jimi byly zejména příjmy z prodeje řeziva a palivového dřeva, z
poskytování služeb občanům, z pronájmů bytů ve dvou bytových domech a ostatních
drobných pronájmů, příjmy za zpětný odběr odpadů, z výplaty dividend a úroků na
běžných účtech atd.
Kapitálové příjmy – ač plánovány původně v drobném rozsahu byly, v průběhu
roku nebyly realizovány.
Přijaté transfery - všechny byly rozpočtovými opatřeními zapracovány do
rozpočtu. Jednalo se o přijetí dotace na správu obce, na volby do PS Parlamentu
ČR, kompenzačního bonusu a dotace na zachování souboru porostního typu lesa.

III.

Běžné a kapitálové výdaje
Běžné výdaje – byly primárně vynaloženy na údržbu veškerého hmotného i
nehmotného majetku obce (budova OÚ, bytové domy, prodejna, sportovní areál,
kabiny, místní komunikace, osvětlení, kanalizace, chodníky a veřejné prostranství,
programové vybavení atd.). Další výdaje byly vynaloženy na hospodaření v obecních
lesích, opravy lesních cest, na svoz komunálních odpadů, skla, papíru, plastů a
bioodpadů, dále zabezpečení kulturních akcí pořádaných obcí, příspěvky jubilantům,
příspěvky složkám působícím v obci, školkám, kde jsou umístěny děti z Lipové, DS
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Loučka, dále pak výdaje spojené se správou obce a v neposlední řadě také platby za
pojištění majetku a odpovědnosti za škody.
Kapitálové výdaje – bylo započato s pracemi na revitalizaci požární nádrže, která
bude pokračovat i v roce 2022. Pokračovaly projekční práce na vybudování MK pod
zahradami na Loskách k budovaným novostavbám. Byly dobudovány přístřešky u
lesních cest a přístřešek na dětském hřišti.

IV.

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
2020

V.

2021

Příjmy
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem

5 402 341,52
1 005 974,85
3 575,00
2 561 697,36
8 973 588,73

5 963 748,14
1 476 529,40
0,00
1 990 900,22
9 431 177,76

Výdaje
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem

6 402 319,43
1 649 504,50
8 051 823,93

5 449 879,96
2 922 000,09
8 371 880,05

Poskytnuté příspěvky

TRANSFERY POSKYTNUTÉ

Kč

Dopravní obslužnost ZK

36 300,00

MŠ Loučka, Vlachovice, Slavičín

45 000,00

TJ Lipová

60 000,00

DS Loučka

10 000,00

Charita Slavičín

5 000,00

Vzděl.středisko při nadaci J.Pivečky, z.s.

3 000,00

ParaAgility Walachia, z.s.

5 000,00

Včelaři, MS Tatarka

40 000,00

Městská nemocnice Slavičín

15 000,00

Poskytnuté příspěvky nad 50 tis. Kč jsou předmětem veřejnoprávní smlouvy a jsou
finančně vypořádány závěrem roku.
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VI.

Majetek
Veškerý majetek obce je evidován v účetnictví obce a v pomocných evidenčních knihách.
Na základě plánu inventur a dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. byla k 31.12.2021 provedena
inventarizace veškerého majetku a zjištěný stav souhlasí s účetní evidencí, nebyly
zjištěny nedostatky.
V loňském roce byl pořízen dlouhodobý investiční majetek pro potřeby obce a majetek
drobný, který je popsán výše. Vyřazeny byly kompostéry, které přešly do majetku
občanů.

Majetek
Název majetkového účtu

stav k 1.1.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý
174 020,00
nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý
282 000,00
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
Stavby
27 511 766,04
Samostatné hmotné movité
5 408 654,00
věci a soubor hmotných
movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný
1 608 369,50
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
Pozemky
7 895 021,20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý
322 129,00
hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční
168 325,00
majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému
-174 020,00
dlouhodobému nehmotnému
majetku
Oprávky k ostatnímu
-103 440,00
dlouhodobému nehmotnému
majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
-9 882 903,04
Oprávky k samostatným
-2 328 005,00
hmotným movitým věcem a
souborům hmotných
Oprávky k drobnému
-1 608 369,50
dlouhodobému hmotnému
majetku
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změna

stav k 31.12

52 785,00

226 805,00

0,00

282 000,00

646 852,00
-25 178,00

28 158 618,04
5 383 476,00

264 477,00

1 872 846,50

169 978,20

8 064 999,40

2 959 125,00

3 281 254,00

0,00

168 325,00

-52 785,00

-226 805,00

-14 880,00

-118 320,00

-927 434,00
-499 376,00

-10 810 337,04
-2 827 381,00

-264 477,00

-1 872 846,50
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VII.

Stav finančních prostředků

účet

FINANČNÍ PROSTŘEDKY

231

Běžné účty

261

Pokladna

Počáteční
stav

Konečný
stav

1.1.

31.12.

Změna stavu

6 886 415,59

7 843 981,30

-957 565,71

16 839,00

6 471,00

10 368,00
-947 197,71

účet
236

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Česká spořitelna

Počáteční
stav

Konečný
stav

1.1.

31.12.

29 080,00

141 180,00

Změna stavu

-112 100,00

Obec eviduje k 31.12. závazky ve splatnosti vůči dodavatelům, jedná se běžné
provozní faktury za měsíc prosinec vystavené až po 1.1.2022 (svoz odpadů, telefon,
ostatní služby). Na účtu 324 jsou soustřeďovány zálohy na energie a vodu od
nájemníků bytů a jsou jim každoročně vyúčtovány. Dále pak obci vznikají závazky
vůči zaměstnancům, odvody z mezd FÚ, sociálním a zdravotním pojišťovnám. Obec
je plátcem DPH, proto každoročně i zde vzniká závazek vůči FÚ. Poskytnuté zálohy
na transfery byly čerpány v souladu se zákonem a vratky jsou předmětem finančního
vypořádání se SR. Všechny závazky jsou k dnešnímu dni uhrazeny, případně jinak
vypořádány. Pohledávky tvoří dlouhodobé půjčky občanům z FRB ve splatnosti.

VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 na žádost obce provedla ve dnech 24. a
25.4.2022 pověřená úřední osoba Mgr. Pavlína Štachová. Při kontrole nebyly zjištěny
chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) a nebyla zjištěna rizika
dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Z této kontroly byla vyhotovena Zpráva
č. 169/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lipová za rok 2021, která
je přílohou.

IX.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Lipová za rok
2021 a závěrečný účet obce Lipová za rok 2021 bez výhrad.
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Osoba odpovědná za správnost údajů

Mgr. Hana Kebísková
Podpis:

.............................................
Statutární zástupce

Miloslav Svárovský
Podpis:

.............................................

Schváleno dne:
Usnesení číslo:

Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC, Rozvaha ÚSC, Výkaz zisku a ztráty ÚSC, Příloha ÚSC.
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