Závěrečný účet obce JASENNÁ za rok 2021
( podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021:
Schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

Příjmy: daňové
10.771.000,11.021.000,12.604.253,27
nedaňové
1.718.000,1.911.833,1.705.421,26
kapitálové
50.000,75.000,65.000,00
přijaté transfery
176.104,1.814.263,1.914.261,86
---------------------------------------------------------------------------------Celkem
12.715.104,14.822.096,16.288.936,39
Konsolidace příjmů – příjem na účet v KB z účtu ČNB

100.000,00

Výdaje: běžné
8.333.110,10.786.678,8.114.814,36
kapitálové
2.990.000,3.834.084,2.415.605,49
---------------------------------------------------------------------------------Celkem
11.323.110,14.620.762,10.530.419,85
Konsolidace výdajů – převod z účtu ČNB na účet v KB

Tř. 8 – Financování

- 1.391.994,-

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování po konsolidaci

- 201.334,-

100.000,00
- 5.758.516,54

5.758.516,54
- 5.758.516,54

Příjmy a výdaje podrobně členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č. 1 - Výkaz
FIN 2-12M období 12/2021.

2. Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31.12.2021
Obec vede běžný účet u Komerční banky a.s. pobočky Náchod a u České národní banky
pobočky Hradec Králové (účet určený pro příjem dotací ze SR a státních fondů).
Základní běžný účet KB - zůstatek 15.940.095,70 Kč
Základní běžný účet ČNB - zůstatek
3.015.150,87 Kč
Pokladna
- zůstatek
23.720,00 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Přijaté transfery
Neinvestiční transfery z všeob. pokladní správy st. rozpočtu (pol. 4111)
- dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
31.000,- Kč
- výdaje činily 23.133,00 Kč, vratka ve výši 7.867,00 Kč převedena na účet KHK
24.1.2022
Neinvestiční transfery z všeob. pokladní správy st. rozpočtu (pol. 4111)
- příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzač. bonusu
159.997,16 Kč
Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu (pol. 4112)
- příspěvek na výkon státní správy
Ostatní neinv. transfery ze st. rozpočtu (pol. 4116)
- dotace na veřejně prospěšné práce od ÚP Náchod
- dotace Ministerstva vnitra na SDH
(pohonné hmoty, věcné vybavení a odborná příprava)
- průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Jasenná

176.100,- Kč
221.708,- Kč
23.600,- Kč
447.626,70 Kč

Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol. 4121)
- Obec Nový Ples (společná jednotka PO)
- Obec Králova Lhota (společná jednotka PO)

20.000,- Kč
20.000,- Kč

Neinvestiční přijaté transfery od krajů (pol. 4122)
- podpora provozu prodejny v Jasenné čp. 67
- podpora provozu prodejny v Jasenné čp. 58

20.000,- Kč
20.000,- Kč

Ostatní investiční transfery ze st. rozpočtu (pol. 4216)
- dotace MMR – dětské hřiště

524.230,- Kč

Investiční přijaté transfery od krajů (pol. 4222)
- územní plán

150.000,- Kč

Poskytnuté transfery
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 5331)
- ZŠ a MŠ Jasenná
1.775.000,- Kč
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkových organizacím (pol. 5336)
- průtoková dotace ZŠ a MŠ Jasenná
447.626,70 Kč
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (pol. 5339)
- Městská knihovna Jaroměř
5.000,- Kč

Neinvestiční transfery obcím (pol. 5321)
- příspěvek za vyřizování přestupkové agendy Městu Jaroměř

2.000,- Kč

Ost. neinvestiční transfery veř. rozpočtům územ. úrovně (pol. 5329)
- Svazek obcí Metuje - členské příspěvky
30.520,- Kč
- DSO Jaroměřsko - členské příspěvky
22.890,- Kč
Neinvestiční transfery spolkům (pol. 5222)
- Český svaz včelařů Jaroměř
- Myslivecký spolek Jasenná
- TJ Sokol Jasenná
- SDH Jasenná

2.000,- Kč
40.000,- Kč
49.000,- Kč
49.000,- Kč

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (pol. 5223)
- Farní charita Dvůr Králové nad Labem
2.000,- Kč
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (pol. 5221)
- Agentura domácí péče České Meziříčí
5.000,- Kč
Ost. neinvestiční transfery neziskovým organizacím (pol. 5229)
- Hospic Červený Kostelec
10.000,- Kč
- Domov sv. Josefa v Žirči
10.000,- Kč
- Diamant Jaroměř
5.000,- Kč

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob, pohledávek a závazků
Stav majetku k 31.12.2021
Stálá aktiva
brutto
netto
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.050.641,70
522.044,46
Dlouhodobý hmotný majetek
84.405.198,75
64.724.504,52
z toho: - stavby (021)
65.576.460,71
51.631.651,71
- pozemky (031)
5.089.803,20
5.089.803,20
- kulturní předměty (032)
7,00
7,00
- samostané movité věci (022)
10.352.521,45
6.956.226,96
- drobný dlouh. hmotný majetek (028) 2.279.590,74
0,00
- ost. dlouhodobý hmotný majetek(029)
60.000,00
0,00
- nedokončený dl. hmotný majetek (042) 1.046.815,65
1.046.815,65
Oběžná aktiva
Zásoby
98.287,72
98.287,72
Krátkodobé pohledávky
3.049.826,83
3.042.626,93
Bankovní účty (KB + ČNB)
18.955.246,57
18.955.246,57
Pokladna
23.720,00
23.720,00
________________________________________________________________________
Aktiva celkem
107.582.921,57
87.366.430,20
________________________________________________________________________

Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
53.237.949,54
Výsledek hospodaření
30.476.928,76
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
2.314.999,71
Krátkodobé závazky
1.336.552,19
________________________________________________________________________
Pasiva celkem
87.366.430,20
________________________________________________________________________

5. Závazky
K 31.12.2021 má obec závazky vyplývající z neuhrazených faktur ve výši 29.538,19 Kč,
závazky k vybraným místním vládním institucím (Město Jaroměř) ve výši 9.000,- Kč a
závazek vůči České podnikatelské pojišťovně ve výši 1.010,- Kč.
Dále obec eviduje k 31.12.2021 závazky z nevyplacených mezd za období prosinec 2021 ve
výši 137.102,- Kč a s tím související závazky ze zdravotního a sociálního pojištění 62.810,Kč a odvodu daně FÚ 14.212,- Kč.
Závazek vůči FÚ – odvod DPH za 12/2021 činí 22.333,- Kč.
Přijaté zálohy na vodné a elektřinu od nájemníků bytů v čp.8, čp. 68 a čp. 301 činí 11.250,Kč, vyúčtováno v roce 2022. Přijatá záloha za prodej pozemku p.č. 311/1 činí 22.440,- Kč.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR
(nedočerpaná záloha ve výši 7.867,- Kč - vratka převedena na účet KHK v 1/2022), dotace
Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště ve výši 524.230,- Kč.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace SFDI na chodníky v centrální části obce ve
výši 2.164.999,71 Kč a dotace KHK na územní plán ve výši 150.000,- Kč.

6. Pohledávky
Obec vykazuje k 31.12.2021 pohledávky 84.091,12 Kč za nájem bytů, nebytových prostor,
faktury pro ZOD Rasošky za úklid po sklizni kukuřice a provizi za Poštu Partner. Dále
pohledávky ve výši 8.684,- Kč, tj. nevyúčtované vodné v bytech a nebytových prostorách přefakturace.
Poskytnuté zálohy krátkodobé 231.060,- Kč (ČEZ ESCO a ČEZ Prodej) a 1.430,- Kč Věstník
KHK.

7. Prodej a pronájem nemovitého majetku
Obec pronajímá byty, nebytové prostory a pozemky. Byly uzavřeny nájemní smlouvy na
pronájem rybníku Kobosák, Lakomec, Čapák a rybníku u čp. 104. Byly uzavřeny kupní
smlouvy na prodej pozemků p. č. 404, 464, 128/3 a 135/2.

8. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek obce je ve výši 6.433.493,77 Kč – viz příloha č. 3 – výkaz
zisku a ztráty.

9. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Jasenná za rok 2021
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
elektronickým způsobem bez kontroly na místě dne 24.11.2021, konečné přezkoumání bylo
provedeno 16.5.2022.
Při přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a
nedostatky – viz příloha č. 5 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

10. Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2021 bez výhrad.

11. Příspěvková organizace
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Jasenná obdržela v roce 2021
neinvestiční příspěvek od zřizovatele Obce Jasenná ve výši 1.775.000,- Kč.
Hospodářský výsledek k 31.12.2021 činí 159.916,75 Kč.
Výkazy příspěvkové organizace Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31.12.2021 jsou
přílohou č. 8.
V Jasenné dne 20. 5. 2022
Zpracovala: Hana Krausová
…………………………………..
Ing. Jitka Slezáková
starostka obce
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- Výkaz FIN 2-12 M
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- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
- Inventarizační zpráva

Příloha č. 8 - Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jasenná
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
Závěrečný účet Obce Jasenná je včetně všech příloh k nahlédnutí na Obecním úřadě a na
webových stránkách obce www.obecjasenna.cz.
Vyvěšeno dne: 21. 6. 2022

Sejmuto dne:

