
I\ávrh závérečného účtu obce Bystřice za rok 2a21

(§ 17 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlecň územních rozpočtů, ve znění
platn;ých předpisů)

1. Úaale o plnění příjmů a výdajů za rok2021 ( údaje jsou v Kč )

ÚOaie o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finarrčních operacích v plném
Členění podle rozpočtové skladbyjsou obsaženy v příloze č. 1 ajsou k nahlédnutí na obecním
uřadu u účetní obce (výkaz FIN 2 - I2M, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
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V roce 2021 obec obdržela tuto účelovou dotaci:
o v rámci souhrnného dotačního titulu od královéhradeckého kraje částku ve výši

80 300 Kč
o navolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR\ďši 31 000 Kč
o od Královéhradeckého kraje příspěvek ve výši 73 122,92 Kč jako jednorázový

nenávratný neúčelový příspěvek o kompenzaěním bonusu ohledně koronaviru
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PodrobnY rozpis víz vykaz rczvaha k 31. |2.2a2I

3. tav rfičelovych fondri

Obec netvo í ričelové fondy.
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2. Úaaj" o hospoda ení s majetkem a dalších finančních operací

jsou k nahlédnutí na obecním ri adu v kancela i a jsou dostupné dálkovym p ístupem k
nahlódnutí na internetovych strankách obce.

Yykazy obsahují írdaje o stavu a q voji majetku zabéžn rok _ viz p íloha č. 2,3 a 4.

Tabulka - stručnÝ p ehled maietku

Majetek uveden v daňovych z statkovych cenách v Kč



4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec má jednu příspěvkovou orgatizaci a to Mateřskou školu"Bystřice.
Roční účeúí závérka příspěvkové organízace včetrrě všech zékonem předepsaných výkazŮ je

za|ožena na obecním uřadu a zéttoveí je dostupná dálkoqým přístupem k nahlédnutí na

internetových strankách obce a je nedílnou součastí tohoto závérečného účtu {rozvaha, výkaz
zisků aztrát a příloha k účetní závérce - viz přílohač. 5,6 a7).
Kontrola hospodaření MŠ Bystřice zarok 202I bylaprovedena dne7.2.2022.

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpoČtŮm
veřejné úrovně

Poskytnuté p íspěvky ostatním rozpočtťrm ve ejné ťrrovně

7. Zprávaov sledkup ezkoumáníhospoda ení obcezarok2L2l
* 'i. , { '

P ezkoumání hospoda ení provedla (kontrolor pově en} íizením p ezkoumání) paní Ing,
Vendula Hynkova na zěkladé písemné žádosti obce Byst ice v souladu s ustanovením 42
odst. 1, zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízeni) ve znění pozdějších p edpisti,

poskytovatel úz úeet Potožka Rozpočet Cerpání

rÚrHr 98a7 1

Dotace na volby do Poslanecké sněmovny
parlamentu Čn 4IlL 3 1 000,00 21 7 4] ,aa

rÚr,Hr 98a37

Jednor ázovy nenávr atn.y neričelovy
p íspěvek o kompenzačním bonusu ohledně
koronaviru 4111 73 122,92 73 122,92

rÚrHx
Dotace na vykon státní správy - dotace
v rámci souhrnného dotačního titulu 4l12 80 300,00 80 300,00

Celkem t 84 422,92 l75 169,92

svazek obcí Mariánská zahrada 45 577.,aa

Královéhradecky krai 3 468,00
Obec Hrušky l5 000,00

5. Hospoda ení org anlzací za|oženych obcí

Obec nez ídila žáďné organízace.

Dotace do rozpočtu obce Byst ice zarok202I činíIy celkem l84 422192 Kč. R.ozpis p ija| ch
dotací a jejich čerprání v pruběhu rokl2a2lje zpracován v tabulce.
Dotace byly ádně vyričtovrány, nevyčerpané finanční prost edky z dotace na volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu Čn ve vyši 9 253 Kč byly wáceny na ričet
Královéhradeckého kraje dne I8.1.2a22.
Podrobné vyričtování dotací je k nahlédnutí v kancelá i obce Byst ice.



předmět přezkoumání je určen zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla provedena ve
dnech 24.1I.202I (dílčí přezkum) a dne 23.2.2022 (závérečné práce).

Závér zprávyz

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném p ezkoumání hospoda ení obce Byst ice za rok 2021 je
samostatnou p ílohou k ávěrečnému čtu (viz p íloha č. 8).

8. Doptňující informace o majetku obce

Stav zék\adního běžného ťrčtu k 31. l2.2a21 ČS a. S. 2.682,346,3I Kč

Stav ťrčtu k 3I.I2.2a2l čxg I37 .785,30 Kč

Obec nezríďila artí nezaLoži]a jinou právnickou osobu.

Návrh na u ne ení:

,,Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospoda ení obce azávérečny ričet obce zarok202l
včetně zprávy kontrolora o q sledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2a2I, a to bez
v hrad".

Vypracovala: ing. Tourková Michaela, ťrčetní obce

Martina Sálová Vlková
starostka obce

Vyvěšeno dne : 28.4.2a22

Sejmuto dne:
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P ipomínlE k závěrečnému čtu m žete uplatnit v kancelá i obecního adu do 18,5,2a22


