Obec Křídlůvky
Křídlůvky 67
671 28 Jaroslavice
IČ 00600440

Návrh závěrečného účtu obce Křídlůvky za rok 2021
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších změn a doplňků)
Údaje o organizaci
IČ
00600440
Název
Obec Křídlůvky
Sídlo, č.p.
Křídlůvky 67
PSČ
671 28
Telefon
515 575 170
E-mail
podatelna@kridluvky.cz
www stránky
www.kridluvky.cz
V souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 S., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů
sestavila obec tento závěrečný účet.
Obec Křídlůvky účtovala v roce 2021 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
Obec Křídlůvky zpracovává účetnictví programem KEO-W od firmy Alis, s.r.o, Česká Lípa,
licenční číslo 12189. Obec Křídlůvky vedla v roce 2021 účetnictví v plném rozsahu.
Obec není plátcem DPH.
Počet obyvatel k 1.1.2021 – 242 obyvatel.
Počet zastupitelů 5, z toho 1 uvolněný.
Obec v roce 2021 neprovozovala hospodářskou činnost.
Při zpracování návrhu závěrečného účtu vycházela obec z těchto dokumentů:
- Rozpočtové provizorium na rok 2021
- Rozpočet na rok 2021
- Rozpočtová opatření č. 1 – 11
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 (FIN2-12M)
- Rozvaha za rok 2021
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2021
- Příloha účetní závěrky za rok 2021
- Inventarizace za rok 2021

1)

Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Křídlůvky schválilo dne 15.2.2021 rozpočet obce Křídlůvky na rok 2021 ve výši:
Příjmy
5.038.300,-Kč,
Výdaje
4.134.200,-Kč,
Financování -904.100,-Kč
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v době od 12.1.2021 do 16.2.2021. Do doby schválení
rozpočtu na rok 2021 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria, schváleného dne
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12.11.2020 zastupitelstvem obce Křídlůvky. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován
rozpočtovými opatřeními č. 1 – 11, rozpočtové opatření byly schváleny starostou obce v průběhu roku.
Schválená rozpočtová opatření upravila rozpočet obce v uvedeném objemu:
Úprava příjmů:
+751.700,- Kč
Úprava výdajů:
+873.200,-Kč
Financování:
+122.200,-Kč
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v Kč)
Schválený Upravený
rozpočet
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4.058.300,462.000,0,518.000,5.038.300,3.653.000,481.200,4.134.200,-

4.228.500,531.100,2.500,1.027.900,5.790.000,4.410.900,597.200,5.008.100,-

Plnění
k 31.12.2015
4.480.995,31
461.290,58
2.410,4.765.795,72
9.710.491,61
7.373.289,15
589.498,7.962.787,15

% plnění
k upravenému
rozpočtu
105,97
86,86
96,40
463,64
167,71
167,16
98,71
159,00

2) Hospodaření s majetkem
Výsledek hospodaření v Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

3.766.290,36
5.564.508,69
1.887.518,33
89.300,00
1.798.218,33

Stav finančních prostředků k 31.12.2021 v Kč
Pokladna
Základní běžný účet vedený u Č.S. a.s.
Další bankovní účet vedenu u ČNB

35.701,00
1.312.569,18
13.586.361,93

Závazky
K 31.12.2021 byly evidovány:
-závazky vůči dodavatelům ve výši 113.149,75 /účet 321/
-závazek vůči VaK Znojemsko ve výši 130.000,-Kč /účet452/
-závazek vůči Ecoled Solution ve výši 134.940,-Kč / vúčet 459/
-závazky za zaměstnanci ve výši 89.125,-Kč /účet 331/
-závazky vůči ZO a OSSZ ve výši 41.490,-Kč /účet 336 + 337/
-jiné přímé daně ve výši 8.885,-Kč /účet 342/
-daň z příjmu právnických osob za obec ve výši 89.300,- Kč /účet 341/
-přijaté zálohy na dotace ve výši 90.471,22 Kč /účet 374/
-dohadné účty pasivní ve výši 45.700,-Kč /účet 389/
Pohledávky
K 31.12.2021 byly evidovány tyto pohledávky:
-pohledávky odběratelé ve výši 189.031,-Kč /účet 311/
-nevyúčtované zálohy ve výši 53.700,-Kč /účet 314/
-jiné pohledávky z vlastní činnosti ve výši 4.033,-Kč-dlužné místní poplatky /účet 315/
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-dohadné účty aktivní ve výši 48.192,-Kč -EKO-KOM, nevyúčtované dotace od JmK /účet 388/
Pořízení, vyřazení majetku
Obec Křídlůvky pořídila v roce 2021 - Program Vidimace a legalizace v hodnotě 4.090,-Kč,
Kancelářskou židli v hodnotě 3.689,29Kč, Šroubovák Aku v hodnotě 3.490,-Kč, Vybavení hasičů
v hodnotě 104.595,90 Kč, Stan v hodnotě 12.596,- Kč a Reprobox 8.179,- Kč. Drobný majetek
evidovaný v podrozvaze v celkové hodnotě 53.170,54 Kč.
Obec Křídlůvky v roce 2021 vyřadila nefunkční Motorovou pilu v hodnotě 5.245,- Kč, Avii v hodnotě
40.000,- Kč, kterou prodala se za 5.000,- Kč, Hadice v hodnotě 3.111,- Kč a Projekt – hřbitovní řád
hodnotě 5.460,-Kč.
Přehled o pohybu majetku obce Křídlůvky v roce 2021
Pořízeno
Vyřazeno z důvodu
vlastní zdroje dotace bezúplatně nefunkčnosti prodeje
daru
DDNM
4.090,5.460,ODNM
Stavby
DDHM
51.775,19
80.775,48.356,Drobný majetek – podrozvaha
53.170,54
Pozemky
1.055,ODFM
CELKEM
189.810,73
54.871,-

Druh majetku

Inventarizace
K provedení inventarizace byl vydán dne 8.12.2021 starostou obce Mgr. Zbyňkem Sobotkou Plán
inventur k 31.12.2021. Složení inventarizační komise: Bc. Jakub Pacík, Heneš Břetislav, Stanislav Zeť.
Byla provedena řádná inventarizace fyzická i dokladová, byl porovnán stav fyzický se stavem účetním
ke konci rozvahového dne 31.12.2021.
O provedené inventarizaci byla sepsána inventarizační zpráva a vyhotoveny inventarizační soupisy dle
jednotlivých druhů majetku a dle jednotlivých syntetických a analytických účtů.
Inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010
Sb., a vnitroorganizační směrnicí č. 4 o provedení inventarizace. Starosta obce byl seznámen
s výsledkem inventarizace, a to – nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně,
poskytnuté a přijaté transfery
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně
Údaje v tabulce jsou v Kč
Poskytovatel
ÚZ
Účel
KÚJMK
98008 Dotace - volby
KÚJMK
00363 Podpora místních prodejen
KÚJMK
00332 Oprava sochy
KÚJMK
00433 Kulturní využití
KÚJMK
00551 Vybavení pro novou JSDH
98071 Vytvoření pracovní příležitosti
ÚP
financovaného z SR a ESF
13013 Vytvoření pracovní příležitosti
ÚP
financovaného z SR a ESF
CELKEM
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položka
4111
4122
4122
4122
4122
4116

Příjem
31.000,-30.000,-38.000,-36.000,-100.000,-205.495,--

Čerpání
14.428,78
30.000,36.000,,-100.000,-205.495,--

4116

5.552,40

5.552,40

446.047,40

391.476,18

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován ve výše
uvedené tabulce. Neinvestiční dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu
České republiky nebyly vyčerpaná v celé výši. Nevyčerpaná část ve výši 16.471,22 Kč byla poukázána
zpět na účet KÚJMK.
Poskytnuté transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Příjemce
SO VaK Znojemsko
SO VaK Znojemsko

IČO
45671745
45671745

SO VaK Znojemsko
Obec Tasovice

45671745
00637611

SO Dyje
Město Znojmo

71224831
293881

Účel
Členský příspěvek
VaK Prodloužení
kanalizace
Splátka půjčky
Neinvestiční příspěvek,
základní škola
Členský příspěvek
ORP Znojmo
CELKEM

ORG ODPA POL
965
2310
5329
965
2310
6349

Částka
5.000,-10.000,--

965

2310
3113

5329
5321

109.705,48
8.022,--

975

3639
4359

5329
5321

5.103,-12.900,-150.
730,48

Obec Křídlůvky v roce 2021 zaplatila členské příspěvky SO VaK Znojemsko ve výši 5.000,-- Kč
a SO Dyje ve výši 5.103,-- Kč. Obci Tasovice uhradila neinvestiční výdaje pro školní jídelnu ZŠ
Tasovice za děti mající trvalý pobyt v obci Křídlůvky ve výši 8.022,-- Kč. SO VaK Znojemsko uhradila
na základě výzvy č. 1,2/2021 k úhradě sdružených finanční prostředků splátku půjčky SFŽP k akci
Odkanalizování obcí Valtrovice a Křídlůvky ve výši 109.705,48 Kč a dar ve výši 10.000,- za
prosloužení kanalizace.
S Městem Znojmo uzavřela Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti
ORP Znojmo pro rok 2021, kde výše příspěvku činila 12.900,- Kč.
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křídlůvky za rok 2021
Při přezkumu hospodaření obce Křídlůvky za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o
výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2021 je nedílnou součásti návrhu závěrečného účtu obce za
rok 2021. Způsobem umožňující dálkový přístup je na elektronické úřední desce
(www.kridluvky.cz/uredni-deska) zveřejněné úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.
Vyhotovila: účetní obce, Anna Bajerová
V Křídlůvkách, 7.3.2022
Mgr. Zbyněk Sobotka
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce s dálkovým přístupem:
vyvěšeno dne: 8. 3. 2022
sejmuto den:

Současně ve stejném termínu vyvěšení v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,
je do listinné podoby možno nahlédnou v kanceláři obecního úřadu Křídlůvky.
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