Schválený závérečnýúčetobce Bystřice z3 rok 2ai21
(§ 17

záů<ona

ě. 250Da00 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtŮ, ve znéni

platných předpisů)
Závérečnýúčetbyl schválen na schůzi obecního zastupitelstva dne l9.5.2022

1.

Úaa;e o plnění příjmů a výdajů za rokzLzt ( údaje jsou v Kč )
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T,ída8-Financování
Prost. edky minulych let

16 960,3 8

Úaa3e o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančníchoperacích v plném
členěnípodle rozpočtovéskladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním
uřadu u účetríobce (výkaz FIN 2 - 12M, rozbor čerpáni příjmů a výdajů).

a

v

roc e 2a21 obec obdrž elatuto
ťrčelovou dotaci:

' ;;ffi':ouhrnného dotaČníhotitulu od Královéhradeckého kraje částku ve vyši
, na volby do Poslanecté sněmovny Parlamentu čR
o od Královéhradeckého kraje piíspěvek ve v ,šivyši 31 000 Kč
73 l22,.g2 Kč jako jednorázovy
nenávratny ne čelovy p íspévek o Éo.np"*ačním
bonusu ohledně koronaviru

2,

Úaa;e o hospoda ení s majetkem a dalších
finančních operací
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obce.
yykazy obsah'uí Lldaje
o

tav

i

a jsou dostupné dálkov m p ístupem
k

u avyvoji majetku zabéžn}rok * vizp

íloh a č. 2, 3 a 4.

Majetek uveden v daňovych zt)statkovych
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Stav ríčelovychfondri

Obec netvo í ričelovéfondy.
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9 14a

finanční

Podrobrry rozpis viz v
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0 00
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00
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4.

Hospoda ení p íspěvkovfch org anlzací z ízenych obcí

Obec má jednu p íspěvkovou orgalizaci a to Mate skou školu Bysďice.
Ročníričetrízávérkap íspěvkovéorganízace včetně všech zákonem p edepsan}ch qfkazťl je
založena na obecním u adu a zásoveň, je dostupná dálkoq m p ístupem k nahlédnutína
internetovych stránkách obce a je nedílnou součástí tohoto závěrečného čtu (rozxaha, vykaz
zisk azttát a p íloha k ričetnízávérce - viz p íloha č. 5, 6 a7).
Kontrola hospoda ení MŠByst ice za rok 2021bylaprovedena dne 7 .2.2022.

5.

Hospoda ení organtzacízaloženychobcí

Obec nez íďila žádnéorganizace.
]ff

6. Vy čtovánífinančníchvztahri ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpoČtrim
ve ejpe rovně
,,&

Dotace do rozpočtu obce Byst íce zarok202l činily celkem 184 422,92 Kč. Rozpis p ijat ch
dotací a jejich čeryanív pruběhu roku2021je zpracovián v tabulce.
Dotace byly ádně vyričtovtány, nevyčerpanéfinančníprosťedky z doáce na volby do
čet
Poslaneckó sněmovny Parlamenlu Čn ve
253 Kč byly vráceny
Královéhradeckého kraje dne 18.1.2022.
Podrobné vyťrčtovánídotací je k nahlédnutí v kancelá i obce Byst ice.
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Zpráva

o

v

sledku

p ezkoumání hospoda

47 ,a0

l75 169,92

Poskytnuté p íspěvk}r ostatním rozpočtrirn ve ejné rirovně

7.

7

ení obce za rak202|

P ezkoumrání hospoda ení provedla (kontrolor pově eny ízenímp ezkoumrání) paní Ing.
Vendula Hynková, na základé písemnéžádosíi obce Byst ice v souladu s ustanovením 42
odst., 1,, zékona č. L28l2000 Sb., o obcích (obecní z izení) ve znění pozdějšíchp edpisti,

Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumání hospodaŤení
Územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Korrtrola byla provédena ve
dnech 24.11.2a2I @fičípřezkum) adne23.2.2022 {závěrečné práce).

Závér zprávy:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Bysfiice za rok 2021 je
samostatnou přílohou k závěrečnému účtu(viz příloha č. 8).

8.

Doplňující informac o majetku obce

Stav zťklaďního béžnéhoťrčtuk 31. L2.2a2I

čS a.S.

Stav ťlčtuk 31.I2.202I

čxp

2.682.346,3I Kč
137 .7 85,30

Kč

Obec nezíídilaaní nezaložíIajinouprávnickou osobu.

fJsnesení:
,,Zastupitelstvo obce schvaluje celoročníhospoda ení obce azávéreóny írčetobce zarok2}2l
vČetně zprávy kontrolora o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce za rck 202l, a to bez
vyhrad".

Vypracovala: Martina Sálová Vlková
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Martina Sálová Vlková
starostka obce
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