OBEC STARÉ HOBZÍ
Staré Hobzí č.p. 35, 378 71 Staré Hobzí
IČ: 00247481

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
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Výpis z usnesení 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Hobzí
konaného 15.3. 2022:
Usnesení č. 293/22/ZO/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Staré Hobzí
a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Staré Hobzí za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 BEZ VÝHRAD.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí konaného
dne 17. 12. 2020 jako schodkový. Schodek byl dorovnán financováním ze zůstatku finančních
prostředků z minulých let.
Následující tabulka zobrazuje číselná data o rozpočtu a o plnění příjmů a výdajů za rok 2021:
Schválený rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Celkem výdaje
Konsolidace výdajů
Celkem výdaje po konsolidaci

9 430 300,00
1 733 300,00
0
324 700,00
11 488 300,00

Saldo příjmy – výdaje

-2 976 252,00

11 488 300,00
10 782 552,00
3 682 000,00
14 464 552,00
14 464 552,00

Rozpočet po
Výsledek k 31.12.
změnách
2021
12 189 359,00
12 189 358,63
2 219 711,97
2 219 711,70
0
0
3 248 462,63
8 248 462,63
17 657 533,60
22 657 532,96
5 000 000,00
17 657 533,60
17 657 532,96
13 040 768,00
18 040 766,18
4 632 545,00
4 632 544,18
17 673 313,00
22 673 310,36
5 000 000,00
17 673 313,00
17 673 310,36
-15 779,40

-15 777,40

Z uvedených údajů o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 vyplývá, že saldo (rozdíl mezi
skutečnými příjmy a skutečnými výdaji) vykazuje hodnotu -15 777,40 Kč. Záporná hodnota tohoto čísla
znamená, že rok 2021 byl zakončen schodkem v této výši.
Vysoké běžné výdaje byly z větší části způsobené množstvím oprav majetku obce. Největší
podíly měly opravy a údržba kanalizace, vodovodu a komunikací. Schodek v rozpočtu je oproti
předpokladům výrazněn nižší, protože jsme byli docela úspěšní v přidělení dotační podpory a některé
investice se nerealizovaly nebo se odložily.
Přehled hlavních oprav a investic v roce 2021:
Na sítích provozovaných obcí bylo 7 poruch na vodovodním řádu a 3 poruchy na kanalizačním
řádu. Na vodojemech a vrtu byl nainstalován monitorovací systém s automatickým řízením čerpání
vody. Byl proveden kamerový monitoring stavu kanalizace v úsecích, kde se do budoucna počítá
s opravou povrchu komunikace.
Za podpory dotací z POV Jihočeského kraje byla opravena střecha budovy č.p. 25 „Konírna“.
Z dotací JčK na jednotky SDH byla opravena hasičská zbrojnice ve Starém Hobzí.
V obecních bytech byly postupně zahájeny potřebné opravy, které budou pokračovat i
v následujících letech. V bytovém domě č.p. 118 došlo k výměně kotle na tuhá paliva.
V lesním hospodářství se pracovalo na likvidaci škod po kůrovcové kalamitě těžbou a
vysazováním nových stromků. V roce 2021 bylo prodáno palivové dřevo v množství 163 m3.
Dále byly obměněny dosluhující stroje ve vlastnictví obce. Do kuchyně základní školy byl
pořízen nový sporák a ohřívací výdejní pult. Na údržbu majetku obce byl pořízen mulčovač se sběrem
a výsypem do výšky.
Podrobné údaje o plnění rozpočtu (příjmů a výdajů) a o dalších finančních operacích v členění
dle rozpočtové skladby jsou přílohou závěrečného účtu.

2. Běžné účty
Následující tabulka prezentuje konečné zůstatky k 31. 12. 2021 na účtech, které jsou v majetku
obce Staré Hobzí.

Banka
Běžný účet u České národní banky
Běžný účet u České spořitelny
Celkem na běžných účtech

Číslo účtu
94-3315251
2006-3315251
603170359

Zůstatek
2 034 620,55 Kč
609,60 Kč
6 241 237,29 Kč
8 276 467,44 Kč

3. Majetek obce
Přehled stavů na majetkových účtech v základním členění zahrnuje následující tabulka (podrobné
členění je obsahem rozvahy, která je přílohou závěrečného účtu):
Název účtu

Stav k 31.12. 2021
123 551 561,55 Kč
Stálá aktiva
114 859 420,11 Kč
dlouhodobý nehmotný majetek
353 153,20 Kč
dlouhodobý hmotný majetek
114 308 386,03 Kč
dlouhodobý finanční majetek
197 880,88 Kč
dlouhodobé pohledávky
0,00 Kč
Oběžná aktiva
8 692 141,44 Kč
zásoby
356 020,00 Kč
krátkodobé pohledávky
59 382,00 Kč
krátkodobý finanční majetek
8 276 739,44 Kč
Pasiva
85 389 799,97 Kč
Vlastní kapitál
84 837 148,66 Kč
jmění účetní jednotky a upravující položky
71 611 751,52 Kč
fondy účetní jednotky
300 000,00 Kč
výsledek hospodaření
12 925 397,14 Kč
z toho: - výsledek hospodaření běžného účetního období
1 564 307,61 Kč
- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
0,00 Kč
- výsledek hospodaření předcházejícího účetního období
11 361 089,53 Kč
Cizí zdroje
552 651,31 Kč
rezervy
0,00 Kč
dlouhodobé závazky
0,00 Kč
Krátkodobé závazky
552 651,31 Kč
Aktiva

A
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4. Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek
Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek jsou dva instituty, které poskytují dvě zcela odlišné
informace.
Plnění rozpočtu vypovídá o finančním hospodaření obce, podává informaci o skutečně přijatých a
skutečně vydaných finančních prostředcích v průběhu sledovaného kalendářního roku. Výsledkem
hospodaření dle rozpočtu (plnění rozpočtu) je schodek nebo přebytek. V kapitole 1 jsou shrnuty údaje

o plnění rozpočtu (z výkazu Fin 2-12) a bylo konstatováno, že výsledkem hospodaření za rok 2021 je
schodek (záporné saldo) ve výši -15 777,40 Kč.
Hospodářský výsledek je naopak rozdílem mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady bez
ohledu na skutečnost, zda byly či nebyly uhrazeny, tzn., že neposkytuje informace o toku finanční
hotovosti, ale o zaúčtovaných nákladech a výnosech. Výsledkem je zisk nebo ztráta. Hospodářský
výsledek je generován výkazem zisku a ztráty, resp. v rozvaze. Za rok 2021 má výsledek hospodaření
naší obce kladnou hodnotu, konkrétně 1 564 307,61 Kč.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 3 248 462 Kč. Rozpis přijatých dotací
průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Transfery (dotace a příspěvky) do rozpočtu obce za rok 2021
Poskytovatel
Jihočeský kraj
Dotace z Úřadu práce
Jihočeský kraj Program obnovy
venkova
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj

Účel
Volby do Poslanecké sněmovny
Veřejně prospěšné práce
Oprava střechy skladu obce „Konírna“

Oprava hasičské zbrojnice
Nákup plovoucího čerpadla
Oprava kanalizace
Oprava místní komunikace
Dotační program zřizování nových
oplocenek
Jihočeský kraj – Obnova, zajištěná a Výsadba stromků
výchova lesních porostů do 40 let
ZŠ a MŠ Staré Hobzí
Nákup informačního systému knihoven
Ostatní dotace

Celkem

Výše transferu
30 000,00 Kč
337 353,00 Kč
216 219,49 Kč
200 000,00 Kč
29 000 Kč
100 000,00 Kč
1 354 692,00 Kč
128 256,00 Kč
24 660,00 Kč
545 450,00 Kč
13 000 KČ
269 832,14 KČ
3 248 462,63 Kč

6. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory
z rozpočtu obce
Příjemce
TJ Dyje z.s. na činnost
TJ Dyje z.s. na nákup zahradního traktoru
Pojízdná prodejna
SMS „Obec pomáhá obci“ - Pomoc obcím
poškozených tornádem
Na kole dětem – nadační fond J. Zimovčáka

Výše příspěvku
40 000,00 Kč
60 000,00 Kč
9 000,00 Kč
20 000,00 Kč
7 000,00 Kč

Knihovna Dačice – nákup knih pro knihovny v
obci
Resident 2000 o.p.s.
Dačický zvoneček z.s.
Sdílení Telč o.p.s.
Celkem

7 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
8 000,00 Kč
158 000,00 Kč

7. Přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce Staré Hobzí provedl nezávislý auditor Jiří Tinka (oprávnění
KAČR 1494) v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění platných
předpisů. Kontrola byla provedena ve dvou fázích. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo
13.10.2021. Závěrečné přezkoumání proběhlo 29.1. 2022.
Výpis ze zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření:

B. 11. Závěr
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Podle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. bylo zjištěno, že dluh územního celku nepřekročil
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky; Obec nemá dluh.

C. Upozornění na případná rizika
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad
na hospodaření územního celku Obec Staré Hobzí v budoucnosti: ---

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Obce Staré Hobzí a podíl zastaveného majetku
na celkovém majetku obce
A
B
A/B*100

Vymezení pohledávek
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

59.382,00
17.657.533,00
0,34 %

C
B
C/B*100

Vymezení závazků
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu závazků na rozpočtu

517.823,00
17.657.533,00
2.93 %

D
E
D/E*100

Vymezení zastaveného majetku
Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

0,00
114.859.420,00
0,00 %

VII. Další informace
Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona
č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu o výsledku přezkoumání hospodaření.
Vyhotoveno dne: 25.2. 2021

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Hobzí je přílohou tohoto
závěrečného účtu.

8. Přílohy
-

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31. 12. 2021
Rozvaha k 31.12. 2021
Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2021
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet včetně všech zákonem předepsaných výkazů je v tištěné podobě k nahlédnutí na
Obecním úřadě ve Starém Hobzí, nebo v elektronické podobě na www.starehobzi.cz v sekci Úřední
deska.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 15. 03. 2021 nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce téhož.
Závěrečný účet za rok 2021 bude předmětem 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Hobzí
dne 15. 03. 2022.
Závěrečný účet a jeho přílohy jsou současně dokumenty, které slouží jako podklady pro projednávání
účetní závěrky obce Staré Hobzí za rok 2021.

Výpis z usnesení 22. veřejném zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.3. 2022:
5. Výsledek hospodaření obce Staré Hobzí za rok 2021
Usnesení č. 292/22/ZO/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Staré Hobzí za rok 2021 včetně výsledku
finančního hospodaření ve výši -15 777,40 Kč a hospodářského výsledku se ziskem 1 564 307,61 Kč

7. Závěrečný účet obce za rok 2021
Usnesení č. 293/22/ZO/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Staré Hobzí a
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Staré Hobzí za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 BEZ VÝHRAD.

Ing. Milan Čermák
starosta obce

