ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BEZDĚKOV
ZA ROK 2021
IČO: 00255220
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje v tis. Kč)

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
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky (+)
Splátky úvěrů (-)
Prostředky minulých let
Financování celkem

Schválený
rozpočet
11.167,00
1.103,50
0,00
639,50
12.910,00
11.484,00
14.750,00
26.234,00
-13.324,00
-13.324,00
0,00
0,00
0,00
13.324,00

Upravený
rozpočet
12.125,30
1.253,50
140,00
1.766,75
15.285,55
10.923,89
19.004,10
29.927,99
-14.642,44
-14.642,44
0,00
0,00

0,00
14.642,44

Plnění
k 31.12.2021
15.742,61
1.240,51
147,975
10.867.23
27.998,32
17.155,67
17.513,11
34.668,78
-6.670,46
-6.670,46
0,00
0,00
0,00
6.670,46

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 – Výkaz FIN 2-12 M – viz elektronická úřední deska
www.bezdekov.cz

2) Hospodářská činnost obce
Obec Bezděkov nevede hospodářskou činnost.

3) Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
Obec Bezděkov hospodařila v uplynulém roce se schodkovým rozpočtem. Plánované příjmy byly nižší
než plánované výdaje. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet upraven, rozpočet se po úpravách zůstal
schodkový; schodek rozpočtu se ze schválené výše 13.324 tis. Kč snížil na schodek ve výši 6.670,46
tis. Kč..
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce
ve výkazech rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky za rok 2021 jsou dostupné na
internetových stránkách obce na www.bezdekov.cz v příloze č. 2 návrhu závěrečného účtu.
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

4) Hospodaření organizací zřízených či založených obcí
Obec Bezděkov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bezděkov,
Bezděkov čp. 38, IČ 75006065.

Obec převedla příspěvkové organizaci během roku 2021 příspěvek na úhradu provozních nákladů ve
výši 720 000,00 Kč a následně účelový příspěvek ve výši 337.100,- Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši
701.041,93 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období činí -325,54 Kč. Tento zhoršený
hospodářský výsledek bude pokryt z rezervního fondu.
Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů
je dostupná na internetových stránkách obce na www.bezdekov.cz a je přílohou č. 3.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 1.420.885,51 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce.
Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) ve výši 213.500,00 Kč nepodléhá finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla
vrácena dne 4.2.2022 prostřednictvím KÚPK do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání.
Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy
UZ
98 071
98 037
bez UZ
14 004
29 014
29 014
29 030
29 014
bez UZ
bez UZ

Označení účelového transferu
Dotace na volby do Posl. Sněmovny Parlamentu
Kompenzační bonus 2021
Dotace na výkon státní správy
Plzeňský kraj – dotace - Výdaje jednotek SDH
Dotace–obnova,zajištění a výchova les.porostů
Dotace–obnova,zajištění a výchova les.porostů
Dotace – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Dotace–obnova, zajištění a výchova les. porostů
Plzeňský kraj – PSOV PK 2021
Plzeňský kraj – 2020 Podpora ochrany lesa

Celkem ze státního rozpočtu

přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
62.000,00
40.700,00
193.746,51
193.746,51
213.500
213.500
39.838
39.838
86.133
86.133
167.984
167.984
91.580
91.580
89.133
89.133
380.000
380.000
96.971
96.971
1.420.885,51

1.399.585,51

6) Vyúčtování finančních vztahů k ostatním osobám a rozpočtům
Dotace z rozpočtu obce za rok 2021 byly poskytnuty ve výši 106.108,00 Kč. Rozpis poskytnutých
dotací je zpracován v tabulce.
Celkový přehled transferů poskytnutých z rozpočtu obce
Označení účelového transferu
Plzeňský kraj: neinvestiční dotace na
dopravní územní obslužnost
Město Klatovy – sociální prevence
Jana Dvorská
Myslivecké sdružení Koryta-Bezděkov
SDH Bezděkov
Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov
Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov
Linka bezpečí, z.s.

poskytnuto Kč
vyúčtováno Kč
50.490,00
50.490,00
3.118,00
20.000,00
20.000,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00

3.118,00
20.000,00
20.000,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00

Celkem poskytnuto z rozpočtu obce
106.108,00
106.108,00
Dotace poskytnutá Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost a dotace poskytnutá Městu Klatovy na
sociální prevenci byly vyúčtovány v roce 2022. Ostatní poskytnuté dotace byly vyúčtovány v průběhu
roku 2021.

7) Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2021
Účet - název
Komerční banka 3926351/0100
ČNB 94-4419351/0710

počáteční stav
k 1.1. 2021
24.217.425,53
3.754.883,30

zůstatek
k 31.12.2021
16.900.789,68
709.429,01

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.9.2021 schválilo investování částky 9.000.000,Kč, a to tak, že částka 6.000.000,- Kč byla investována do fondu Amundi ČR Krátkodobý a
částka 3.000.000,- Kč do fondu Fund solutions – Conservative.
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bezděkov za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje – Oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly – Ing. Marcela Šroubková, Ing. Romana Beníšková a Blanka Vilímcová.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumané písemnosti byly z období:
1.1.2021 - 31.12.2021.
Závěr zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 zní:
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.),
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Plné znění „Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021“ je součástí
závěrečného účtu zveřejněného na stránkách obce na adrese www.bezdekov.cz – příloha č. 4
Přílohy:
č. 1: Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2021
č. 2: Účetní závěrka za rok 2021 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
č. 3: Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bezděkov za rok 2021 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov, IČ: 00255220 za rok 2021

Schváleno zastupitelstvem obce dne 21.4.2022
Usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov za rok 2021 s výhradou nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a přijímá následná opatření:

Účetní jednotka bude striktně dodržovat zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a
uskutečňování veřejných zakázek a ÚSC vždy do 15 dnů od uzavření smlouvy uveřejní
smlouvu na profilu zadavatele dle platných právních předpisů– termín ihned
V Bezděkově, dne 21.4.2022
Mgr. Xenie Begerl, starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bezděkov dne: 22.4.2022

Sejmuto dne: 30.6.2023

Vyvěšeno na elektron. úřední desce OÚ Bezděkov dne: 22.4.2022

Sejmuto dne: 30.6.2023

