Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce Hlinka za rok 2021

(zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)
Obec:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Hlinka
Hlinka 25, 793 99 Osoblaha
554 642 043
554 625 661
ucetni@obechlinka.cz
setarz3
Česká spořitelna a. s.
1848155389/0800
00576107
CZ00576107

Česká národní banka
94-4219771/0710

Počet obyvatel k 01. 01. 2021:199
Počet obyvatel k 31. 12. 2021:202
Počet členů zastupitelstva:
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V roce 2021 pracovaly výbory: Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro zemědělskou a lesnickou činnost, Výbor
pro bytové hospodářství a kulturu
Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO firmy Alis, spol. s r. o.,
Česká Lípa.

A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace
poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 1.698.306,00 Kč. Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány, část dotace na volby do zastupitelstva kraje ve výši 6.814,- Kč byla vrácena v únoru 2022
Moravskoslezskému kraji v rámci finančního vypořádání dotací.
POSKYTOVATEL
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo financí
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo obrany
Úřad práce Bruntál
Moravskoslezský kraj

ÚČEL
Neinv.přij.transf. volby PS PČR
Neinv.přij.transf. Rekonstrukce kuchyní č.p. 50-54
Neinv.přij.transf. kompenzační bonus obcím
Neinv.přij. transf. na st. správu
Rekonstrukce a přesun „Bezhlavého rytíře“
Ost. neniv. ze st. rozpočtu
Znevýhodněné oblasti

POL.
4111
4111
4111
4112
4216
4116
4222

VÝŠE
31.000,00
1.000.750,00
42.664,78
70.800,00
341.764,00
673.164,00
5.428.410,24

Dotace z rozpočtu obce nebyly poskytnuty žádné.

B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, plnění rozpočtu. Plnění rozpočtu dle závazných ukazatelů tvoří
přílohu tohoto návrhu.
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Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaň. příjmy
Třída 3 – kapitál. příjmy
Třída 4 – přijaté transf.
PŘÍJMY CELKEM
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitál. výdaje
VÝDAJE CELKEM

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
3.473.000,00
3.227.487,00
0,00
1.457.200,00
8.157.687,00
5.744.110,00
1.706.385,00
7.450.495,00

UPRAVENÝ
ROZPOČET
4.122.575,00
5.226.973,00
580.000,00
8.756.791,02
18.686.399,02
10.253.048,02
3.348,599,00
13.601.647,02

PLNĚNÍ K
31. 12. 2021
4.112.162,06
5.010.270,49
577.707,93
8.756.791,02
18.456.931,50
10.211.375,08
3.348.578,31
13.559.953,39

PLNĚNÍ UPR.
ROZPOČTU
99,75 %
95,85 %
99,60 %
100,00 %
98,77 %
99,59 %
100,00 %
99,69 %

Obec Hlinka nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

C. Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce schválilo zastupitelstvo obce na závazné ukazatele na veřejném zasedání dne 21. prosince 2020 pod č.
usnesení 16/4 jako přebytkový.
- v příjmové části ve výši
8.157.687,00 Kč
- ve výdajové části ve výši
7.450.495,00 Kč
- financování
- 707.192,00 Kč
Během roku starosta obce schválil postupně 9 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů,
tam kde se nezměnila výše příjmů a výdajů, byly prostředky přesunuty v rámci závazných ukazatelů. Schvalovat
rozpočtové opatření obce bylo starostovi schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 10. 2015 č. usnesením 8/6.
Seznam rozpočtových opatření:

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Všechna rozpočtová oznámení byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední desce i elektronické úřední desce obce Hlinka.

D. Majetek obce
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2021 na základě příkazu starosty obce č. 2/2021 ze dne 13. prosince
2021 schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2021 usnesením č. 23/10. Inventarizační zpráva tvoří přílohu.
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Přehled majetku:

krátkodobé pohledávky:
- Nájmy z bytů
- Vydané faktury za služby
- Vyúčtování služeb za byty
- Pronájem místnosti na OÚ
- Poplatek za TKO
- Pozdní platba TKO
- Poplatek za psy
- Prodané dřevo
- Pronájem pozemků

22.741,00 Kč
28.876,00 Kč
10.642,00 Kč
12.000,00 Kč
52.748,00 Kč
9.000,00 Kč
420,00 Kč
10.695,00 Kč
1.769,00 Kč

krátkodobé závazky:
- neuhrazené faktury
- krátkodobé přijaté zálohy
- závazky z mezd
- vratka volby
- předplatné nájemného

190.342,86 Kč
468.819,98 Kč
226.362,00 Kč
6.814,00 Kč
80.374,00 Kč

V roce 2014 obec Hlinka zřídila fond obnovy vodovodu, na kterém je k 31. 12. 2021 uloženo 80.000,-Kč.
Obec Hlinka uzavřela v roce 2016 dlouhodobý úvěr s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 5.000.000 Kč. K 31. 12.
2017 čerpala obec z úvěru 4.999.996,32 Kč a k 31. 12. 2021 splatila 3.042.949,00 Kč.
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V roce 2019 obec Hlinka čerpala další dlouhodobý úvěr na pořízení obytných domů č. p. 56 a 64 ve výši 900.880,Kč. V roce 2020 obec Hlinka z tohoto úvěru uhradila 196.800,- Kč
Podrobenější přehled majetku, pohledávek a závazků je uveden v příloze – Hlavní knize analytické, která je nedílnou
součástí závěrečného účtu.

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce ze dne 19. dubna 2021 a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších předpisů.
31. srpna 2021 provedla kontrolní skupina odboru kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod vedením Ing.
Pavla Franka dílčí přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 07. 2021. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny nedostatky.
Dne 08. března 2021 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření, při kterém kontrolní skupina pod vedením Ing. Pavla
Franka shledala nedostatky.

Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021
Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021 byly dle § 10 odst.
3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)
Ocenění majetku a závazků územního celku reálnou hodnotou nebylo provedeno.
„Obec uzavřela dne 6. 10. 2021 kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 1502 a parc. č. st. 17/1 se stavbou č. p. 14 v
k.ú. Hlinka ve výši Kč 600.000,- s tím, že pokud kupující dodrží podmínky sjednané touto smlouvou, poskytne obec slevu
z kupní ceny ve výši Kč 200.000,-. Ověřením účetních dokladů bylo zjištěno, že obec nesprávně zaúčtovala účetním
dokladem č. 21-007-00022 ze dne 6. 10. 2021 předpis pohledávky pouze ve výši Kč 400.000,-, celková kupní cena ani
možná budoucí sleva tak nebyla účetně zachycena.
Účetním případem sice nedošlo k ovlivnění účetního výsledku hospodaření obce, nicméně se obec uvedeným nesprávným účetním postupem vystavuje v budoucnu možnému riziku opomenutí vymáhání pohledávky nebo riziku nevymahatelnosti pohledávky, a to v případě nedodržení podmínek pro uplatnění slevy z kupní ceny. V souvislosti s tím doporučujeme provést nápravu účtování pohledávky v roce 2022 a dále zachytit případnou slevu tvorbou rezervy dle ČUS č. 705
a vnitřní směrnice.
Zjištěný stav není v souladu s § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb.“
Obec Hlinka na základě projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2021 přijala opatření k nápravě nedostatků a
vyrozuměla o tom krajský úřad dne 15. června 2022. Přijatá opatření tvoří přílohu.

F. Schválení účetní závěrky za rok 2021
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku za rok 2021 na svém zasedání dne 13. června 2022, č. usnesení 27/3.

G. Kontroly
Kontrolu hospodaření s finančními prostředky a majetkem obce prováděl starosta obce, Finanční výbor a Kontrolní výbor
Zastupitelstva obce Hlinka
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Kontrolní výbor
zasedal 1 x v roce 2021 – 08. 09. 2021, na zasedání se zabýval kontrolou plnění usnesení zastupitelstva obce, návrhem
na zrušení sídel firem na adrese obecního úřadu, žádosti o odpuštění penále Suida s.r.o., rekonstrukcí kuchyní v č.p. 5054, záměrem na prodej pozemku a domu č. p. 14
Finanční výbor
zasedal 1x v roce 2021 – 09. 09. 2021. Kontroloval namátkově přijaté a vydané faktury, pokladní doklady. Dále kontroloval
veřejnou zakázku – „Vybudování zázemí pro organizace a spolky“
Výbor pro zemědělskou a lesnickou činnost
v roce 2021 nezasedal.
Výbor pro bytové hospodářství a kulturu
se sešel v roce 2021 2x – 12. 05. 2021 a 08. 12. 2021. Výbor pro bytové hospodářství se zabýval požadavky a potřebami
nájemníků činžovních domů 50 – 54 a bytu v č. p. 25, přidělováním prázdných bytů novým nájemníkům.
Přílohy:
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
- Inventarizační zpráva z provedené inventarizace za rok 2021
- sestava FIN 2-12 za období 12/2021
- hlavní kniha analytická, rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztrát za období 12/2021
- plnění rozpočtu – závazné ukazatele za období 12/2021
všechny přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněny na stránkách obce www.obechlinka.cz

Zpracovala: Kateřina Foldynová
dne: 29. dubna 2022

Chovančák Marcel
Starosta obce
Návrh závěrečného účtu zveřejněn:
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:
ev. číslo:

02. května 2022
13. června 2022
22/2022

Závěrečný účet byl schválen na 27. zasedání zastupitelstva obce Hlinka dne 13. 06. 2022, č. usnesení 27/8.
Schválený závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce:
29. června 2022, ev. číslo: 33/2022

Kateřina
Foldynová

Digitálně podepsal
Kateřina Foldynová
Datum: 2022.06.29
09:30:04 +02'00'
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