Závěrečný účet obce Stavenice za rok 2021
- návrh
,
Na základě ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření
Obce
Stavenice zpracovaly do závěrečného účtu – Příloha č. 1 – „Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený ke dni
31.12.2021“. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením § 17 odst. 2 a 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí závěrečného účtu je rovněž „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Stavenice“ za období od 01.01. do 31.12.2021 – Příloha č. 2, jejíž obsah je dán Vyhláškou
Ministerstva financí ČR č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Povinnost prověřit hospodaření je dána ustanovením § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Přezkum
hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje, kancelář ředitele dne 11.10.2021 a dne
17.03.2022. Při přezkoumání hospodaření obce Stavenice za rok 2021 „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
Obec Stavenice nakládala s finančními prostředky obce v roce 2021 v souladu s obecním
zastupitelstvem schváleným rozpočtovým provizoriem obce na rok 2021 a v souladu s obecním
zastupitelstvem schváleným rozpočtem obce na rok 2021 – viz. Příloha č. 3. Zastupitelstvo obce
pravidelně projednávalo a schvalovalo rozpočtové změny – viz. Příloha č. 4.
Obec Stavenice v rámci závěrečného účtu provedla „Monitoring hospodaření obce Stavenice za
rok 2021“ v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.11.2008 č. 1395/2008 o monitoringu
hospodaření obcí viz. příloha č. 5.
Daňové příjmy, které obec Stavenice rozpočtovala, se podařilo po rozpočtových změnách naplnit,
rovněž přijaté dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů byly po rozpočtových změnách
naplněny viz. Příloha č. 6 – Komentář k finančnímu vypořádání dotací obce Stavenice za rok
2021.
Obec Stavenice obdržela v roce 2021 finanční příspěvek na výkon státní správy ve výši
70.800,00 Kč, získala neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu od úřadu práce na zřízení
místa pro pracovníky na veřejně prospěšné práce ve výši 120.000,00 Kč. Obec dále v roce 2021
obdržela neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na „Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu“ ve výši 31.000,00 Kč, poskytnutá dotace vyčerpaná pouze do částky 15.229,00 Kč,
nevyčerpaná částka dotace ve výši 15.771,00 Kč vrácena zpět na účet Olomouckého kraje dne
03.02.2022.
Obec Stavenice v roce 2021 nečerpala žádný investiční či neinvestiční úvěr nebo půjčku. Obec
Stavenice není v současné době zatížena žádným úvěrem ani půjčkou.
Obec Stavenice je členem několika dobrovolných svazků obcí a to Mikroregionu Mohelnicko,
který sdružuje obce regionu kolem Mohelnice, obce s rozšířenou působností, Svazku obcí
Třeština, Stavenice a Police v rámci, kterého jmenované obce realizovaly společnou plynofikaci
na území svazku obcí a Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV. Mikroregion ochrany
vodních zdrojů TŘESTAV byl v roce 2007 založen pro vybudování hloubkové tlakové kanalizace
včetně společné čistírny odpadních vod pro obce Třeština, Stavenice. Výstavba tlakové
kanalizace včetně společné čistírny odpadních vod pro obce Třeština a Stavenice byla
realizována v letech 2014 – 2015. Obec Stavenice se podílela v roce 2021 na provozu čistírny
odpadních vod v celkové částce 286.952,00 Kč. Dále je členem MAS Mohelnicko, spolku Odpady
Olomouckého kraje, SMO ČR, VHZ Šumperk.
Součástí závěrečného účtu Obce Stavenice za rok 2021 je informace o inventarizaci majetku –
Příloha č. 7 „Inventarizační zápis hlavní inventarizační komise z provedené inventarizace
majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2021“.
Obec Stavenice podá za rok 2021 přiznání k dani z příjmů dle zákona č.586/1992Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů – Příloha č. 8. Hospodaření obce skončilo v roce 2021
s kladným výsledkem hospodaření ve výši 557.432,98 Kč. Obci Stavenici nevznikla v rámci
podaného daňového přiznání za rok 2021 povinnost platby daně z příjmu právnických osob za
rok 2021.

Závěrečný účet Obce Stavenice bude 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce zveřejněn
na úřední desce obecního úřadu a to v rozsahu plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok,
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů, závěru
zprávy z přezkoumání hospodaření obce a monitoringu hospodaření obce za rok 2020. S celým
obsahem závěrečného účtu obce je možné se seznámit v úředních hodinách obce vždy v pondělí
v době od 09:00 do 17:00 hodin v úřadovně obecního úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu
mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na
zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno dne:
Svěšeno dne:

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne …….…. na …….. zasedání Zastupitelstva
obce Stavenice.

