
 
 

Závěrečný účet za rok 2021 

 

Obec Zlátenka  
 

 

Obec Zlátenka, Zlátenka 11, 395 01 Pacov, IČO 00511498, podle § 17, odst.6, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zpracovala tento závěrečný 

účet obce za rok 2021. 

Všeobecné údaje 

Obec Zlátenka je dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním 

majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede účetnictví, 

v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.  

 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách 

Obec Zlátenka vlastnila k 31.12.2021 jeden běžný bankovní účet u České spořitelny a.s., jeden účet u ČNB. Zůstatky na všech 

bankovních účtech k 31.12.2021 

Číslo účtu 31.12.2021 

622115339/0800 188.395,26 

94-6011261/0710 123.948,64 

 

Stav finančních prostředků v pokladně 

Obec Zlátenka vede v rámci rozpočtového hospodaření hlavní pokladnu. Zůstatek pokladny k 31.12.2021 je 4.345,00. 

 

Plnění příjmů a výdajů běžné činnosti v roce 2021 

 Plnění k 31.12.2021                  Rozpočet po změnách 

Třída 1 - daňové příjmy 914.501,73 Kč 915.674,88 Kč 

Třída 2 - nedaňové příjmy 194.989,90 Kč 249.040,00 Kč 

Třída 3 - kapitálové příjmy   34.000,00 Kč   34.000.00 Kč 

Třída 4 - přijaté transfery 373.455,39 Kč 205.455,39 Kč 

Příjmy celkem po konsolidaci 1.348.947,02 Kč 1.404.170,27 Kč 

Třída 5 - běžné výdaje 1.282.416,34 Kč 1.387.143,58 Kč 

Třída 6 - kapitálové výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci 1.114.416,34 Kč 1.387.143,58 Kč 

Třída 8 – financování po konsolidaci    234.530,68 Kč      17.026,69 Kč 

 



 

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2021 

 

Položka Účelový znak Název Částka Kč 

4111 98037 Dotace Kraj Vysočina – kompenzační bonus 10.138,39 

4111 98071 Dotace Kraj Vysočina – volby 2021 24.517,00 

4112  Dotace Kraj Vysočina – Souhrnný dotační vztah 70.800,00 

4122  Dotace Fond Vysočiny – Oprava místní komunikace  100.000,00 

CELKEM   205.455,39 

 

Údaje o dalších finančních operacích 

 

Obec Zlátenka nebyla v roce 2021 zřizovatelem žádné příspěvkové organizace. Je členem Svazku obcí mikroregionu Stražiště 

a Dobrovolného svazku obcí SOMPO. V roce 2021 byly v rámci členství a služeb vynaloženy následující členské příspěvky a 

příspěvky z veřejných rozpočtů. 

5329 – čl.příspěvek Svazek obcí mikroregionu Stražiště za rok 2021              7.000,00 Kč 

5329 – příspěvek z veřejných rozpočtů – mim.členské příspěvky - Svazek obcí mikroregionu Stražiště 2021                90.847,99 Kč 

Údaje o změnách majetku obce 

 

     brutto k 31.12.2020            brutto k 31.12.2021 

019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                 140.723,00 Kč                         140.723,00 Kč 

021 stavby                    999.032,60 Kč                         999.032,60 Kč 

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek   372.616,61 Kč                          372.616,61 Kč 

031 pozemky                    651.843,81 Kč                          627.779,52 Kč 

069 ostatní dlouhodobý finanční majetek                     9.800,00 Kč                              9.800,00 Kč 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2021 

 

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přezkoumání hospodaření za rok 

2021 provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20215065466_2 Ing. Eliška Ferancová. Zpráva o výsledku 

hospodaření je součástí závěrečného účtu.   

 

Závěr 

Tento závěrečný účet obce bude projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce Zlátenka. Připomínky k závěrečnému 

účtu a dotazy k hospodaření obce v roce 2021 mohou občané uplatnit buď písemně po dobu jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva obce schvalujícím tento závěrečný účet. 

 

                           sestavila  Martina Krejčová, BBus, DiS. /účetní/ 

 

Návrh závěrečného účtu zveřejněn dne: 1.6.2022  

Závěrečný účet schválen na zastupitelstvu dne 25.6.2022 

Závěrečný účet zveřejněn dne 28.6.2022 

 


