
Závěrečný účet obce za rok 2O2L *////,ry

Rozpočet obce Odřepsy na rok 202tbyl schválen zastupitelstvem obce dne t6.I2,2020 v celkové výši
přúmů 5.886.822,-Kč, výdajů 5,188.602,-Kč a financování 698.220,-Kč. Rozpočet byl sestaven jako

přebytkový. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. ]. ze dne8.2.202!,
opatřením č.2ze dne 24.3.2021, opatřením č. 3 ze dne 9.6,20Z!, opatřením č,4ze dne 13,9.2021,

opatřením č. 5 ze dne 13.t2.2021. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce,
jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění přúmů a výdajů roku 2021. Údale o plnění rozpočtu příjmŮ

a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění

rozpočtu územních samosprávních celků FlN 2-12M, který je součástízávěrečného účtu obce.

Příjmová část

Skutečné přtjmy roku 2021 byly:

Z toho:

Daňové příjmy:

Poplatek za provoz systému kom.odpadu

Poplatek ze psů

Poplatek za užíváníveř. Prostor (parkovné)

Správní poplatky ( vidimace, legalizace, Czech Point)

Příjmy z pronájmu pozemků

Příjmy za svoz (tříděníodpadů EKOKOM)

Dotace na volby (1,00% pokrytínákladů)

Vodovod - pitná voda

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2021 byly

Z toho:

Vodovod

provoz autobusů

svazek cidlina

Kultura(vítá ní občá nků, jubilea, dětské akce)

Dotace TJ

Dotace SDH

Dotace MS

6.516.154,62,-Kč

5.138.110, ]-5,-Kč

247.942,-Kč

I1,.742,-Kč

6.000,-Kč

6.800,-Kč

48.552,-Kč

86.725,50,-Kč

28.485,72,-Kč

350.360,_Kč

4.593.562,89,-Kč

155.206,37,-Kč

64.000,-Kč

23.463,-Kč

46.205,50,-Kč

20.000,-Kč

20.000,-Kč

20,000,_Kč



Veřejné osvětlení

Sběr a odvoz komunálního odpadu

Volby (pokryto z dotace)

Úroky z půjček

Splátky úvěrů ( veřejné osvětlení a vodovod)

Provoz činnosti veřejné správy a zastupitelstva obce (paragraf 6L7I s 61,12lr

33.669,63,-Kč

625,964,96,-Kč

28.485,72,-Kč

2.7 69,868,45,-Kč

77.431,43,-Kč

698.220,-Kč

V obci odřepsy vnitřníkontrolnísystém pro rok 2021 tvořila směrnice pro finančníkontrolu,
předsedou je pan JiříTomsa,

Správcem rozpočtu je v roce 2021 paní Lucie Bauerová.

Hlavní účetní obce je paní Lucie Bauerová.

Finanční komise 4x do roka (vždy za příslušný Q) provedla inventarizaci pokladny a kontrolu účetních

a bankovních dokladů.

Dílčí přezkoumáníhospodařeníobce se uskutečnilo kontrolou z Krajského úřadu Středočeského kraje,

odborem finančníkontroly dne 29.9.2021a nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Celkové přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo kontrolou z Krajského úřadu Středočeského

kraje, odborem finančníkontroly dne 24,2,2022 a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne : 7,3.2022 a sejmut dne .,,..,...,.,.

Přílohy: Sestava Fin 2-1,2M sestavená k 31,.I2.202t

Zpráva o výsledku hospodaření za rok2021

Rozvaha k3L.IZ.2021.

Výkaz zisku a ztrát k31,.72.202I

Příloha k31,,t2,202I

návrh závěrečného účtu byl sejmut po schválení závěrečného účtuSejmuto:

účetní obce:

Starosta "r,",,,,....,.^*(,7.


