
Schválený závérečný účet obce Bystřice z3 rok 2ai21

(§ 17 záů<ona ě. 250Da00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ, ve znéni
platných předpisů)

Závérečný účet byl schválen na schůzi obecního zastupitelstva dne l9.5.2022

1. Úaa;e o plnění příjmů a výdajů za rokzLzt ( údaje jsou v Kč )

Úaa3e o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním
uřadu u účetrí obce (výkaz FIN 2 - 12M, rozbor čerpáni příjmů a výdajů).

6 325 440,00 6 319 893, l 3T ída l -Daňovép íinry 5 753 76a,aa

249 100,00 2l9 60 1,3 8
T ída2*Nedaňové
p íimy 277 300,00

1 006 l37,a0
T ída3-Kapitálové
p íimy 32a 000'00 1 03 6 430,00

264 424,a0 264 422,92T ída 4 - P iiaté transfery 80 3 00,00

la4 l22,92

v tottt: neinvesliční p i.iaíé
írans.fer1; ze všeobecné pokladní
sprťwv s íátn ího roztl oč tt t 1lll 0,00 l04 I24,00

80 300.a0 8a 30a.00 Ba 300.00

Neinvestiční p ijalé tran*ry, ,r,
,SR v rámci souhrnného
doíačního titulu 4]l2

7 87 5 394,00 7 8l0 054,43P íimy celkem 6 431 360,00

konsolidace n íimri 0,00 80 000,00 80 000,00

7 730 a54,43p íimy po konsolidaci 6 43l 360,00 7 795 394,00

T.ída5-Běžnév daie 3 731 360.00 3 587 882,00 3 a$ 143,a5

T,ída6-Kapitálové
vydaie 2 700 000,00 4 a94 960,00 4 a49 95 1,00

VÝdaie celkem 6 43l 360,00 7 682 842,00 7 093 094,05

konsolidace vÝdairi 0.00 80 000"00 80 000,00

VÝdaie Ro konsolidaci 6 43_1 360.00 7 6a2 842,aa 7 al3 094"05

Saldo: p íimy-vÝdaie 0,00 l92 552,00 7l6 960,38

T,ída8-Financování

Prost. edky minulych let 0,00 192 552,aa 7 16 960,3 8



a

v roc e 2a21 obec obdrž elatuto ťrčelovou dotaci:
' ;;ffi':ouhrnného 

dotaČního titulu od Královéhradeckého kraje částku ve vyši
, na volby do Poslanecté sněmovny Parlamentu čR vyši 31 000 Kčo od Královéhradeckého kraje piíspěvek ve v ,ši 73 l22,.g2 Kč jako jednorázovynenávratny ne čelovy p íspévek o Éo.np"*ačním bonusu ohledně koronaviru

2, Úaa;e o hospoda ení s majetkem a dalších finančních operací

Yykazy:
. Rozvaha,
. V kazzisk aztráty,. P íloha ričetní závěrky

jsou k nahlÓdnutí na obecním ri adu v kancelá i a jsou dostupné dálkov m p ístupem knahlédnutí na internetovych striánkách obce.

yykazy obsah'uí Lldaje o tav u avyvoji majetku zabéžn} rok * vizp íloh a č. 2, 3 a 4.

Majetek uveden v daňovych zt)statkovych cenách v kč

Podrobrry rozpis viz v kaz rcZYaha k 31.12.2a21 .

3. Stav ríčelovych fondri

Obec netvo í ričelové fondy.
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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.
Roční ričetrí závérkap íspěvkové organízace včetně všech zákonem p edepsan}ch qfkazťl je
založena na obecním u adu a zásoveň, je dostupná dálkoq m p ístupem k nahlédnutí na
internetovych stránkách obce a je nedílnou součástí tohoto závěrečného čtu (rozxaha, vykaz
zisk azttát a p íloha k ričetní závérce - viz p íloha č. 5, 6 a7).
Kontrola hospoda ení MŠ Byst ice za rok 2021bylaprovedena dne 7 .2.2022.

5. Hospoda ení organtzacízaloženych obcí

Obec nez íďila žádné organizace.

6. Vy čtování finančních vztahri 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 čeryaní v pruběhu roku2021je zpracovián v tabulce.
Dotace byly ádně vyričtovtány, nevyčerpané finanční prosťedky z doáce na volby do
Poslaneckó sněmovny Parlamenlu Čn ve ,.yši 9 253 Kč byly vráceny na čet
Královéhradeckého kraje dne 18.1.2022.
Podrobné vyťrčtování dotací je k nahlédnutí v kancelá i obce Byst ice.

7. Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení obce za rak202|

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

]ff

Poskytnuté p íspěvk}r ostatním rozpočtrirn ve ejné rirovně

poskytovatel

rÚrHrc 98a7 1

Dotace na volby do Poslanecké sněmovny
parlamentu Čn 4LII 3l 000.'00 21 7 47 ,a0

rÚrHr 98037

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

rÚrHr
Dotace na vykon státní správy - dotace
v rám i souhrnného dotačního titulu 4112 80 300'00 80 300,00

Celkem l75 169,92

úeet Položka Roznočet Cerpání

184 422.92



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 @fičí přezkum) 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 béžného ťrčtu k 31. L2.2a2I čS a.S.

čxp

2.682.346,3I Kč

Stav ťlčtu k 31.I2.202I 137 .7 85,30 Kč

Obec nezíídila aní nezaložíIajinou právnickou osobu.

fJsnesení:

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

Vypracovala: Martina Sálová Vlková

{iIiF;ť !}Y T.Ř C
Y,i,-tiICt1 tr t l, 507 23 t-ibáň

Martina Sálová Vlková
starostka obce

Vyvěšeno dne: 15 .6.2a22


