
                                       Návrh:  Závěrečný účet obce Jinošov za rok 2021    

 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) 

 

Příjmy za rok 2021 celkem:                                    5.624.995,95,-Kč z toho: 

Daňové příjmy                                                           4.017.635,62,-Kč 

Nedaňové příjmy                                                          831.742,89,-Kč 

Kapitálové příjmy                                                           26.720,00,-Kč 

Přijaté dotace                                                                748.897,44,-Kč  

Příjmy čerpány na 88,11% upraveného rozpočtu. 

       Konsolidace příjmů          149.000,-Kč 

 

Výdaje za rok 2021 celkem:                                  6.007.584,71,-Kč z toho: 

Běžné výdaje  (5xxx)                                               4.713.899,71,-Kč 

Kapitálové výdaje  (6xxx)                                       1.293.685,00,-Kč 

Výdaje čerpány na 99,21 % upraveného rozpočtu.         

                                                Konsolidace výdajů         149.000,-Kč   

 

Saldo příjmů a výdajů činilo:                -382.588,76,-Kč 

 

Financování celkem:                                                       382.588,76,- z toho: 

Změna stavu na bankovních účtech (pol. 8115):                 957.616,76,-Kč 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků:     -575.028,00,-Kč 

- pol. 8124 (-) 

 

Vyúčtování dotací ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem  =600.897,44,-Kč z toho: 

 Dotace na volby do Parlamentu ČR   - pol. 4111 -          27.220,00,-Kč 

Kompenzační bonus Covid 19   - pol. 4111 -            49.459,44,-Kč 

dotace na výkon st. správy    - pol. 4112 -            70.800,00,-Kč 

dotace na lesy – porosty, kůrovec   - pol. 4116 -          314.018,00,-Kč 

dotace na hospodaření v lesích 2020              - pol. 4122 -            38.400,00,-Kč 

            dotace z POVV 2021 – Kraj Vysočina           - pol. 4222 -          100.000,00,-Kč 

  

Dotace poskytnuté na výkon státní správy, z Programu obnovy venkova Vysočiny, dotace na lesy byly řádně 

vyúčtovány dle zásad poskytování jednotlivých dotací. 

 

Investiční akce: 

Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny byla použita na výstavbu kontejnerového stání – přístřešků. 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. 

Přezkoumání hospodaření obce provedla Ing. Šárka Simandlová – kontrolor KÚ kraje Vysočina dne 9. 5. 

2021 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC. 

 

Závěr zprávy: 

Při přezkoumání hospodaření obce Jinošov za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

  

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou závěrečného účtu. 

 

 

V Jinošově dne 23.5.2021                                                            Zpracovala: Libuše Chytková 

Vyvěšeno dne: 23.5.2021 

Sňato dne: 
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