
 

Závěrečný účet obce Přezletice (IČ:00240656) za rok 2021 

dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 
 
 

Dne 15. 12. 2020 byl obecním zastupitelstvem schválen rozpočet obce Přezletice na rok 2021. 

Rozpočet byl schvalován jako schodkový a schodek se bude hradit ze zůstatku minulých let. 

V průběhu roku 2021 byl rozpočet upravován rozpočtovými opařeními: číslo 1 a číslo 2 k 31. 12. 

2021. Rozpočtová opatření byla projednána v zastupitelstvu obce a byla následně zavedena do 

Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a DSO (Fin 2-12 M). 

 
 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 

 
 

 Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnění 

k 31.12.21 

Třída 1 – Daňové příjmy 20800000,00 28316176,61 28316176,61 

Třída 2 – Nedaňové příjmy 1549000,00 3037029,10 2982776,74 

Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 5173500,00 5175500,00 

Třída 4 – Přijaté transfery 2000000,00 2788355,33 2788355,33 

Příjmy celkem 24349000,00 39315061,04 39260808,68 

Třída 5 – Běžné výdaje 15644000,00 17685813,32 17110210,09 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 12840000,00 29011420,42 13880885,62 

Výdaje celkem 28484000,00 46697233,74 30991095,71 

Třída 8 – Financování -4135000,00 -7382172,70 8269712,97 

Financování celkem -4135000,00 -7382172,70 8269712,97 

 

Třída 1 – Daňové příjmy 

 

V této části jsou zahrnuty daně, kde je správcem finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní 

náleží obci dle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitých věcí nepodléhá shora uvedenému zákonu 

a správce daně, FÚ převádí obci 100 % celkové vybrané částky. Daň z příjmu právnických osob za 

obce naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do 

státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, dojde pouze k proúčtování. Ostatní poplatky v této 

části rozpočtu: místní poplatky (např. poplatek za provoz systému komunálního odpadu, poplatek ze 

psů atd.) a správní poplatky, jsou vybírány přímo na účet obce.  

 

Třída 2 – Nedaňové příjmy 

 

Obsahem nedaňových příjmů, jsou příjmy z poskytování služeb, příjmy z vlastní činnosti, příjmy 

z pronájmu pozemků, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, přijaté příspěvky a 

náhrady, příjmy z úroků, přijaté pojistné náhrady apod.            

                                                                            

Třída 3 – Kapitálové příjmy 

 

Jedná se o příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku a příjmy z prodeje pozemků. 
 

 

 



Třída 4 – Přijaté transfery 

 

Dotace přijaté v roce 2021 byly v celkové výši 2 788 355,33 Kč. Účelové dotace byly v roce 2021 

řádně vyúčtovány. 

 

Třída 5 – Běžné výdaje 

 

Tuto část tvoří veškeré výdaje neinvestiční povahy vynakládané na nákup služeb, vodné a stočné, 

energie, opravu a údržbu veřejného osvětlení, provoz mateřské školy, tělovýchovnou činnost, 

transfery spolkům, obecně prospěšným společnostem, neziskovým a podobným organizacím, na 

sociální služby, věcné dary, finanční dary obyvatelstvu, nebytové hospodářství, nakládání s odpady, 

náklady na péči o zeleň v obci a její dosazování, na novou drobnou výsadbu zeleně, bezpečnost a 

veřejný pořádek, požární ochranu, výdaje na volby do parlamentu ČR, platy a zákonné pojištění 

zaměstnanců, nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, na veškeré opravy a 

udržování majetku, pohonné hmoty, na služby pošt, telekomunikací, zpracování dat, služby 

peněžních ústavů, apod. 
 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 

 

V roce 2021 sestávaly investiční výdaje na pořízení a rekonstrukci místních komunikací, 

pokračovaly práce na dokončení relaxačně sportovního areálu a dětského hřiště Na hasičárně. Byl 

pořízen traktůrek pro údržbu veřejné zeleně, započalo se s projektovou dokumentací na přístavbu 

mateřské školy a byla zaplacena záloha na vybudování panelu pro elektronickou úřední desku u 

budovy obecního úřadu. Byl proveden investiční transfer do DSO Svazková škola na výstavbu 

budovy školy.    

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích podle rozpočtové skladby 

jsou součástí závěrečného účtu obce za rok 2021 a jsou uvedeny ve výkazu FIN 2-12 M – Výkaz 

pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných 

svazků obcí. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny ve 

výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky a jsou součástí závěrečného účtu 

obce za rok 2021. Výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce na webových stánkách obce 

Přezletice www.prezletice.cz. 
  

2. Stav účelových fondů 

 

Obec netvoří účelové fondy. 
 

3. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 

 

Obec Přezletice je zřizovatelem Mateřské školy Přezletice, příspěvkové organizace, které poskytuje 

neinvestiční příspěvek na provoz. V roce 2021 obdržela MŠ Přezletice neinvestiční příspěvek ve 

výši 1 100 000,00 Kč. Hospodaření mateřské školy je zachyceno v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a 

v příloze. Tyto výkazy jsou součástí závěrečného účtu obce. Zveřejněny jsou na elektronické úřední 

desce na webových stánkách obce Přezletice www.prezletice.cz.  
 

V Kč Rezervní fond 

za zlepšeného 

hosp.výsledku 

Fond 

kulturních a 

sociálních 

potřeb 

Fond odměn Rezervní fond 

z ostatních 

titulů 

Fond investic Výsledek 

hospodaření 

MŠ Přezletice, 

příspěvková 

organizace 

470041,11 174913,00 284274,00 101811,22 1030401,50 -70455,00 

          



 

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 

veřejné úrovně (přehled dotací dle UZ) 

 

Dotace přijaté v roce 2021 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny 

v tabulce. Účelové dotace byly v roce 2021 řádně vyúčtovány. 

 

Účelový znak Účel Položka Rozpočet Čerpání 

98071 

00000 

98037 

33063 

17508 

Volby do parlamentu ČR 

Neinv. dotace ze st.rozpočtu  

Kompenzační bonus COVID 

Dotace pro MŠ – Šablony 

Dotace MMR – dětské hřiště 

4111 

4112 

4111 

4116 

4216 

0,00 

400000,00 

0,00 

0,00 

1600000,00 

31000,00 

424200,00 

336958,33 

342978,00 

1653219,00 

 

5.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

 

Přezkoumání hospodaření provedl Atlas Audit s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice na 

základě objednávky obce. Přezkoumání bylo provedeno podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších 

relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů ČR, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2, 3 a 10 zákona č. 

420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.,“). Dílčí přezkoumání 

hospodaření proběhlo dne 31. 8. 2021 a závěrečné dne 26. 1. 2022. 

 

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: 

 

Vyjádření ohledně chyb a nedostatků 

 

Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec Přezletice za rok 2021 jsme nezjistili 

žádné chyby a nedostatky. 
 

 

 

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku obec Přezletice a podíl zastaveného 

majetku na celkovém majetku územního celku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyjádření k poměru dluhu územního celku Obec Přezletice k průměru jeho příjmů za poslední 4 

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost 

 

Dluh územního celku Obec Přezletice k 31. 12. 2021 nepřekročil 60 % průměru  

jeho příjmů za poslední 4 roky.  

 

ukazatel % roku 2021 

Podíl pohledávek na rozpočtu 7,29 

Podíl závazků na rozpočtu  14,25 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 

  



 

6. Součásti závěrečného účtu: 

 

1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Obce Přezletice za rok 2021 

2. rozvaha ÚSC k 31. 12. 2021 

3. výkaz zisku a ztráty ÚSC  k 31. 12. 2021 

4. příloha ÚSC k 31. 12. 2021 

5. plnění rozpočtu - výkaz FIN 2-12M  k 31. 12. 2021 

6. závěrečné sestavy příspěvkové organizace zřízené obcí Mateřské školy Přezletice, 

    příspěvkové organizace: rozvaha, výkazu zisku a ztráty, příloha sestavené k 31. 12. 2021. 

 

Všechny tyto součásti jsou k nahlédnutí na OÚ Přezletice a jsou zveřejněny na elektronické úřední 

desce. 
 

 

ÚSC=územně samosprávný celek 

 

 

 

Usnesení 2 a: Zastupitelstvo obce Přezletice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný 

účet obce Přezletice za rok 2021 k 31. 12. 2021 a bere na vědomí Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Přezletice za rok 2021 „bez výhrad“. 

 

 

Přezletice, dne 24.5.2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Tomáš Říha  

                                                                           starosta obce Přezletice 

              v.r. 

           

 

     

  


