Závěrečný účet hospodaření
obce Suchovršice
za rok 2021
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Hospodaření obce

1.1 Rozpočet, plnění rozpočtu
Rozpočet obce Suchovršice na rok 2021 byl schválen jako přebytkový na veřejném zasedání
dne 16.12.2020 (návrh byl zveřejněn v období od 30.11.2020 do 31.12.2020, schválený
rozpočet byl zveřejněn od 1.1.2021 na elektronické desce a je tam doposud). Rozpočtových
změn v roce 2021 bylo 6.
 příjmy rozpočtovány částkou
 výdaje rozpočtována částkou
 financování (krytí splátek úvěrů)1

7.439.488,00 Kč
6.794.265,00 Kč
-645.223,00 Kč

Hospodaření obce Suchovršice skončilo v roce 2021 jako přebytkové.
 skutečné příjmy
 skutečné výdaje
 financování2

12.067.324,63 Kč
9.614.609,05 Kč
-2.452.715,58 Kč

Dle platného rozpočtového výhledu obce Suchovršice na roky 2020–2023 byly příjmy
plánovaný pro rok 2021 ve výši 5.753.000,00 Kč, výdaje na částku 5.567.635,00 Kč, splátky
dlouhodobých závazků 185.365,00 Kč.
Rozdíl mezi rozpočtovým výhledem a schvalovaným návrhem rozpočtu na rok 2021 vznikl:
Daňové příjmy jsou nižší díky korona krizi, nedaňové příjmy jsou vyšší i z důvodu zvýšení
ceny za vodu a příjmu z nájmu a služeb v čp. 124, přijaté transfery jsou v návrhu povýšeny o
již schválené a podepsané dotace na chodníky, technického pracovníka a pracovníka na
údržbu zeleně. Běžné výdaje jsou navýšeny, neboť se plánuje více oprav a údržby, nižší
částka je ponechána i na rezervě – nižší příjem z RUD. Kapitálové výdaje jsou navýšeny
z důvodů plánovaných akcí – výstavba chodníků. V roce 2021 bude splaceno více na jistinách
úvěrů (navýšeno o úvěr na čp. 124 a traktor).
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Financování celkem – rozpočtované: -645.223,00 Kč

Rozpis financování pro upřesnění:
úvěry čp. 111, vodovod, čp. 124 a traktor:
zapracování zůstatku na účtu:

-705.223,00 Kč
60.000,00 Kč

---------------------------------------2

Financování celkem – dle skutečnosti: -2.452.715,58 Kč

Rozpis financování pro upřesnění:
splátky úvěrů čp. 111, vodovod, čp. 124, traktor:
rozdíl počáteční a konečný stav banky KB:

2

-760.477,02 Kč
-1.692.238,56 Kč

Schválený rozpočet (v Kč)

Upravený
rozpočet (v Kč)

1.
Daňové
příjmy
2. Nedaňové
příjmy
3. Kapitálové
příjmy
4.
Přijaté
transfery

4.779.500,00

6.005.847,04

Plnění
k 31.12.2021
(v Kč)
6.005.847,04

% plnění ke
schválenému
rozpočtu
125,66

1.080.164,00

1.025.320,89

1.025.320,89

94,92

0

0

0

--

1.579.824,00

5.036.156,70

5.036.156,70

318,78

Příjmy
celkem
5.
Běžné
výdaje
6. Kapitálové
výdaje
Výdaje
celkem
8. Financování

7.439.488,00

12.067.324,63

12.067.324,63

162,21

5.369.265,00

7.190.964,58

7.190.964,58

133,93

1.425.000,00

2.423.644,47

2.423.644,47

170,08

6.794.265,00

9.614.609,05

9.614.609,05

141,51

-645.223,00

-2.452.715,58

-2.452.715,58

380,13

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové sklady jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Suchovršicích.

1.2 Majetek obce
Obec Suchovršice hospodařila v roce 2021 s přebytkem dle FIN 2.452.715,58 Kč, přičemž
výsledek hospodaření běžného účetního období činil 1.758.369,43 Kč. Ke dni 01.01.2021
činila dle rozvahy stálá aktiva 53.904.475,63 Kč, oběžná aktiva činila 10.952.163,49 Kč. Ke
dni 31.12.2021 stálá aktiva činila 54.964.497,00 Kč, oběžná aktiva 12.487.126,27 Kč.
Vlastní kapitál činil 53.875.938,30 Kč k 01.01.2021, k 31.12.2021 došlo ke zvýšení na částku
57.250.272,56 Kč. Cizí zdroje činily na počátku účetního období (tj. k 01.01.2021)
10.980.700,82 Kč, ke dni 31.12.2021 byly evidovány cizí zdroje ve výši 10.201.350,71 Kč.
Dlouhodobé závazky činily k 01.01.2021 částku 10.111.294,46 Kč, krátkodobé závazky
částku 664.406,36 Kč.
Ke dni 31.12.2021 činily dlouhodobé závazky 9.108.267,98 Kč, krátkodobé závazky částku
808.082,73 Kč.
Dlouhodobé závazky se skládají:
- účet 451 - dlouhodobé úvěry 1.943.959,15 Kč
- účet 455 - dlouhodobé přijaté zálohy 27.000,00 Kč
- účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 7.137.308,83 Kč (tyto budou vyúčtovány
po ukončení dotačních akcí)
Celková aktiva k 31.12.2021 činila 67.451.623,27 Kč, pasiva celkem činila k témuž datu
67.451.623,27 Kč.
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Dlouhodobé závazky - úvěry

2.1 Úvěr na bytovou výstavbu
Obec Suchovršice čerpala od Komerční banky a. s. úvěr na bytovou výstavu na nemovitost
čp. 111 v celkové výši 1.028.940,00 Kč, tento byl v roce 2021 doplacen.
Roční splátky úvěru činily 154.940,00 Kč, což činilo 2,28 % rozpočtovaných výdajů za rok
2021 a 1,61 % celkových výdajů za rok 2021.

2.2 Úvěr na vodovod na Lhotkách a ve středu obce
Obec Suchovršice čerpala od Komerční banky a. s. v roce 2016 úvěr na Vodovod na Lhotkách
a ve středu obce ve výši 600.000,00 Kč, tento byl v roce 2021 doplacen.
Roční splátky úvěru činily 74.965,00 Kč, což činilo 1,10 % rozpočtovaných výdajů za rok
2021 a 0,78 % celkových výdajů za rok 2021.

2.3 Úvěr na traktor
Obec Suchovršice čerpala od SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., v roce 2019 úvěr
na traktor ve výši 919.600,00 Kč.
Ke dni 31.12.2021 zbývalo splatit 144.532,60 Kč, což je 0,26 % stálých aktiv. Výše
nesplaceného úvěru k 31.12.2021 činí 1,94 % rozpočtovaných příjmů na rok 2021.
Roční splátky úvěru činily 209.832,85 Kč, což činilo 3,09 % rozpočtovaných výdajů za rok
2021 a 2,18 % celkových výdajů za rok 2021.
Předpoklad splacení úvěru je v roce 2022.

2.4 Úvěr na čp. 124
Obec Suchovršice čerpala od České spořitelny a. s., v roce 2019 úvěr na čp. 124 ve výši
2.512.000,00 Kč.
Ke dni 31.12.2021 zbývalo splatit 1.799.426,55 Kč, což je 3,27 % stálých aktiv. Výše
nesplaceného úvěru k 31.12.2021 činí 24,19 % rozpočtovaných příjmů na rok 2021.
Roční splátky úvěru činí 320.739,17 Kč, což činilo 4,72 % rozpočtovaných výdajů za rok 2021
a 3,34 % celkových výdajů za rok 2021.
Předpoklad splacení úvěru je v roce 2027.

Výše nesplacených dlouhodobých úvěrů činila celkem k 31.12.2021 částku 1.943.959,15 Kč,
což je 26,13 % rozpočtovaných příjmů obce na rok 2021. Dlouhodobé závazky činí celkem
9.108.267,98 Kč, což je 13,50 % celkových aktiv obce.
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Krátkodobé závazky

V roce 2021 nebyly čerpány žádné krátkodobé úvěry.
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Organizace zřizované obcí Suchovršice

Obec Suchovršice je zřizovatelem Mateřské školy Suchovršice, která je samostatně
hospodařícím subjektem.
Celkové náklady na činnost školky činily 4.663.261,30 Kč celkové výnosy pak 4.663.261,30
Kč. Hospodářský výsledek činil 0,- Kč.
Plánovaný rozpočet na rok 2021 byl sestaven jako vyrovnaný - na straně příjmů
4.469.851,00 Kč, na straně výdajů 4.469.851,00 Kč.
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 11.312,22 Kč. Fond byl v roce 2021 tvořen z HV 2020 ve výši
59.939,- Kč. Fond byl čerpán ve výši 6.040,96 Kč na nákup nábytku pro děti. Stav fondu k
31. 12. 2021 činil 65.210,26 Kč.
Příspěvek na činnost MŠ v roce 2021 z rozpočtových prostředků obce Suchovršice činil
330.000,00 Kč. Mateřská škola uhradila obci Suchovršice částku 120.198,41 Kč za energie
(elektrická energie, voda, teplo). Celkové financování Mateřské školy z prostředků Obce
Suchovršice tak v konečném součtu činilo 209.801,59 Kč.
V roce 2021 byla provedena kontrola hospodaření Mateřské školy Suchovršice. Při kontrole
nebylo zjištěno závad v nakládání s poskytnutými finančními prostředky ani vedení příslušné
evidence. Zápis z kontroly je k nahlédnutí na obecním úřadě Suchovršice.
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Poskytnuté příspěvky, dotace a dary

Příspěvky a dotace
Příspěvek na činnost KJH – roční poplatek
Neinvestiční transfer na knihovní fond – Knihovna Trutnov

2.000,00 Kč
2.000,00 Kč

Ke všem příspěvkům a dotacím bylo předloženo vyúčtování a ke všem jsou vyhotoveny
a podepsány veřejnoprávní smlouvy.
Dary
-

dar Spolek Prima rodiny
dar SDH Suchovršice
dar TJ Sokol Suchovršice
dar Klub důchodců - vánoční posezení
dar Oblastní charita Červený Kostelec
obec Mikulčice – transparentní účet

7.600,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
2.000,00 Kč
5.000,00 Kč
20.000,00 Kč

Ke všem darům jsou vyhotoveny a podepsány darovací smlouvy.
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Obec Suchovršice je členem dobrovolného svazku obcí Jestřebí hory. Na činnost svazku obcí
v roce 2021 obec Suchovršice přispěla částkou Kč 14.800 Kč. Závěrečný účet o hospodaření
svazku obcí Jestřebí hory za rok 2021 je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu
Suchovršice.

6

Přijaté dotace, čerpání dotací, vratky dotací, přijaté příspěvky

6.1 Přijaté dotace, čerpání dotací, vratky dotací
V roce 2021 byly přijaty dotace v celkové výši 1.345.619,02 Kč, přičemž celkovou sumu
poskytnutých dotací tvoří následující:
Poskytnutá
dotace
Dotace na výkon
státní správy
Zaměstnanci na
veřejně prosp.
práce
Zaměstnanci na
veřejně prosp.
práce
Zaměstnanci –
techn. prac.

Přiznána ve
výši (v Kč)
86.800,00

Čerpáno v roce Vratka +
Přijato od:
2021
Doplatek 86.800,00
0 Dotace na
výkon st.
spr. ze SR
180.000,00
180.000,00
0 Úřad
práce

Použito na:
Činnost
obecního úřadu
(FIN 4112)
Veřejně
prospěšné práce
(FIN 4116)
Zaměstnannost
(FIN 4116)

296.719,43

296.719,43

0 MSPV

60.648,61

60.648,61

0 MSPV

Zaměstnannost
(FIN 4116)

1.384.673,45

1.384.673,45

0 MMR

Chodník pro pěší
(FIN 4216)

Dotace obcím –
komp. Bonus

76.320,21

76.320,21

0 Dotace ze
SR

Dotace na volby
– poslanecká sn.

31.000,00

19.847,00

Dotace –
investice v lesích
Dotace Občanská
vybavenost
Celkem

447.700,00

447.700,00

682.000,00

293.652,86

Činnost
obecního úřadu
(FIN 4111)
Volby do KÚ a
sen.
(FIN 4111)
Lesní park
(FIN 4213)
Multifunkční
dům (4222,4122)

Dotace na
chodníky

11.153,00 KÚ
0 SFIF
388.347,14 KÚ
(čerp. 2022)

3.245.861,70

2.846.361,56

399.500,14

V roce 2017 byla přijata od Královéhradeckého kraje dotace na investiční akci „Lávka na
Lhotkách“ ve výši 5.900.000,00 Kč. Stavba lávky byla zahájena v roce 2019, dokončena byla
v roce 2021 (kolaudace 2022). Dotace byla dočerpána v roce 2021 – Závěrečná zpráva.
Rozpis přijatých dotací a rozvaha v plném znění jsou k nahlédnutí na obecním úřadě
v Suchovršicích.
Vratka dotace na volby ve výši 11.153,00 Kč byla vrácena 24.01.2022.
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6.2 Přijaté dary
V roce 2021 byl přijat dar od fi TEREA SERVIS s.r.o. ve výši 6000,00 Kč a od manželů
Fiiedlerových 500,00 Kč
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Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Přezkum hospodaření obce v roce 2021 byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje v Hradci Králové dne 07.12.2021 a dne 03.02.2022 se závěrem:

I. Při přezkoumání hospodaření obce Suchovršice za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě
chyb a nedostatků odstraněných v průběhu přezkoumání.
II. Při přezkoumání hospodaření obce Suchovršice za rok 2021
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - obce Suchovršice - za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,34 %
8,85 %
0%

Obec Suchovršice nepodala proti výsledku auditu námitky v zákonem stanovené lhůtě.
8

Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Vzhledem k výsledku přezkumu hospodaření se žádná opatření nepřijímají.
Finanční výbor Obce Suchovršice navrhuje schválit Závěrečný účet Obce Suchovršice za rok
2021 bez výhrad.
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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Příloha č.1
Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Suchovršice k průměru jeho příjmů za
poslední 4 roky
Název účtu
Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
Jiné krátkodobé půjčky
Směnky k úhradě
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Krátkodobé závazky z ručení
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dluh Celkem

SU
281
282
283
289
322
326
362
451
452
453
456
457

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.943.959,00
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.943.959,00
10.277.030,00
7.963.621,00
10.286.056,00
7.590.578,00
36.117.285,00

Příjem v roce 2021
Příjem v roce 2020
Příjem v roce 2019
Příjem v roce 2018
Příjmy celkem

9.029.321,25

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky

21,53%

60% z průměru příjmů za 4 roky

5.417.592,75

Překročení v částce
Překročení v procentech

0,00 Kč
-0,3847
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0,00 Kč
0%

