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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rada obce Zdiby
číslo 352/60/2022
ze dne 20.5.2022

ke schválení Účetní závěrky obce Zdiby za r. 2021
Rada obce Zdiby

I.

Schvaluje,
Účetní závěrku obce Zdiby za r. 2021.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: Ing. Jakub Krejcar, radní
Provede:
Na vědomí:
Obecní úřad – účetní
Přílohy:
Příloha č. 1 - Účetní výkazy obce Zdiby
Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Příloha č. 3 - Zpráva o inventarizaci majetku za r. 2021
Příloha č. 4 – Zápis FV č. 4/2022 ze dne 20.5.2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 352/60/2022
Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Zdiby za rok 2021 sestavená k 31. 12.
2021 (dále jen „účetní závěrka“).
Schvalování účetní závěrky obce upravuje od 1. 8. 2013 Vyhláška č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
která stanoví požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, včetně obcí, a způsob poskytování součinnosti osob
zúčastněných na tomto schvalování.
Podle § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je
účetní závěrka nedílný celek a tvoří ji:
a) rozvaha (bilance),
b) výkaz zisku a ztráty,
c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku
a ztrát.
Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách
vlastního kapitálu. Nelze schválit či neschválit jednotlivé výkazy, účetní závěrka se
posuzuje jako celek.
Podklady, které se radě obce předkládají, jsou:
1. Účetní výkazy obce Zdiby (tedy výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha
sestavené k 31. 12. 2021)
a) Rozvaha – obsahující uspořádaný přehled majetku obce, z hlediska struktury
a objemu aktiv a pasiv. Celkový objem aktiv a pasiv je ve výši 537.274.599,02 Kč
netto. Podrobné členění aktiv a pasiv je uvedeno v daném účetním výkaze.
b) Výkaz zisku a ztrát – zachycuje hospodářský výsledek obce, tedy náklady
a výnosy.
Náklady hlavní činnosti obce Zdiby byly za rok 2021 ve výši 54.138.229,13 Kč,
finanční náklady ve výši 286.515,27 Kč, náklady na transfery ve výši 6.327.369,61
Kč a Daň z příjmů činila 1.338.740,00 Kč. Celkové náklady obce činily
62.090.854,01 Kč.
Hlavním výnosem obce jsou daňové příjmy ve výši 65.039.288,20 Kč, a to
především daně z přidané hodnoty představující přibližně 43 % veškerých
daňových výnosů. Výnosy celkem dosáhly 84.333.225,36 Kč, to znamená, že
výsledek hospodaření před zdaněním obce byl ve výši 23.581.111,35 Kč.
c) Příloha – nejpodstatnější informací v příloze je skutečnost, že došlo k překlopení
revolvingového úvěru na investiční úvěr. Tento úvěr byl sjednán za účelem
rozšíření kanalizace a ČOV.

2. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 vykonali kontroloři Jiří Černovský, Ing. Helena
Francová ve dnech 19.10.2021-20.10.2021 a 23.3.2022–24.3.2022 na základě objednávky
starostky obce.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3. zpráva o inventarizaci majetku za r. 2021
Zpráva o inventarizaci byla vyhotovena dne 25.2.2022 Závěry této zprávy jsou následující:
Při inventuře byly zjištěny inventurní rozdíly a nesrovnalosti v evidenci majetku, která
vyžadovala řešení v přiměřeném termínu. Bližší popis drobných nesrovnalostí je uveden
v Inventarizační zprávě. Nesrovnalosti v evidenci nemají podstatný vlivu na celkový
výsledek hospodaření obce.
V rámci výše uvedených obecných konstatování a závěrů v inventarizační zprávě lze
shrnout, že při evidenci majetku jsou řešeny již spíše kosmetické úpravy v evidenci
majetku – např. zpřesňování názvů a popisů majetku, potřeba pravidelné aktualizace
lokací majetku při jeho přemístění, zpřesňování popisu souborů majetku. Doplnění se
týká také označení drobného majetku, na který nelze umístit inventarizační štítek.

