Závěrečný účet
Obce Uhlířská Lhota za rok 2021
Podle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., a § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
Rozpočet obce Uhlířská Lhota na rok 2021 byl Zastupitelstvem obce schválen usnesením č.
269/2020 ze dne 17.12.2020 jako schodkový, členěný na paragrafy. V průběhu roku nastaly
skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu, proto byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými
opatřeními:
Rozpočtové opatření č. 1/2021 – schváleno usnesením č. 293/2021 dne 04.02.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 – schváleno usnesením č. 301/2021 dne 08.03.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 – schváleno usnesením č. 315/2021 dne 29.04.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 – schváleno usnesením č. 328/2021 dne 10.06.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021 – schváleno usnesením č. 348/2021 dne 07.09.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021 – schváleno usnesením č. 357/2021 dne 05.10.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2021 – schváleno usnesením č. 389/2021 dne 23.11.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2021 – schváleno usnesením č. 400/2021 dne 15.12.2021
Všechny rozpočtové změny byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce. Jsou zahrnuty
v sestavě Fin 2 – 12 M o plnění příjmů a výdajů r. 2021. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávních celků Fin – 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu
obce.
Příjmy a výdaje účetního roku 2021 od 1.1.2021 do 31.12.2021
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy
5 268
10 154
10 227
Výdaje
7 927
9 702
7 791
--------------------------------------------------------------------------------------------------------V roce 2021 byly příjmy vyšší o 2436 tis. Kč než výdaje.
Komentář k návrhu závěrečného účtu r. 2021:
A/ Dotace
1) Vypořádání přijatých dotací a finančních příspěvků
ÚZ
Účel
Poskytnuto Kč Vyčerpáno Kč Vráceno Kč
Dotace ze Státního rozpočtu na státní správu 67 200,00
67 200,00
0,00
98071 Dotace volby do PS Parlamentu ČR
62 000,00
30 568,00
31 432,00
98037 Příspěvek obcím – kompenzační bonus
70 342,88
70342,88
0,00
17508 Dotace MMR–staveb.úpravy hasič.zbrojnice 951 563,00 951 563,00
0,00
90992 Dotace SFŽP–zkušební vrt UL-1
299 159,00 299 159,00
0,00
90992 Dotace SFŽP–PP-výstavba kanalizace …
2 101 770,00 1 793 371,00
0,00

2) Vypořádání vydaných dotací a finančních příspěvků
a) vyúčtování neinvestičního transferu cizím příspěvkovým organizacím
- účelová dotace ZŠ + MŠ Krakovany ve výši 5 000,- Kč (§ 3113, pol. 5339), schválený rozpočet
5 000,- Kč, rozpočet po změnách 5 000- Kč, skutečnost 5 000,- Kč, na odměny pro děti – Dětský
den, Mikulášská nadílka, výtvarné potřeby a knihy do školní družiny,
b) vyúčtování ostatního neinvestičního transferu neziskovým a podobným organizacím
- účelová dotace Mysliveckému spolku Uhlířská Lhota ve výši 10 000,- Kč (§ 3429, pol. 5222),
schválený rozpočet 10 000,- Kč, rozpočet po změnách 10 000,- Kč, skutečnost 10 000,- Kč, na
balistické opatření k provozu WC a vybudování odpadní jímky,
- účelová dotace Českému svazu včelařů Týnec nad Labem ve výši 2 000,- Kč (§ 3429, pol.
5222), schválený rozpočet 2 000,- Kč, rozpočet po změnách 2 000,- Kč, skutečnost 2 000,- Kč,
na léčení včelstev, administrativa s tím spojená, provoz spolku, nákup léčiva,
- účelová dotace Českému rybářskému svazu, z. s. Žiželice nad Cidlinou ve výši 500,- Kč (§
3429, pol. 5222), schválený rozpočet 500,- Kč, rozpočet po změnách 500,- Kč, skutečnost 500,Kč, na nákup věcných darů na akci: „Rybářské závody dětí do 15-let“,
- účelová dotace Lince bezpečí Praha ve výši 1 000,- Kč (§ 4379, pol. 5222), schválený rozpočet
1 000,-Kč,rozpočet po změnách 1 000,-Kč, skutečnost 1 000,-Kč, na provoz dětské krizové linky,
- účelová dotace SH-ČMS SDH Uhlířská Lhota ve výši 5 000,- Kč (§ 5512, pol. 5222), schválený
rozpočet 5 000,-Kč,rozpočet po změnách 5 000,-Kč,skutečnost 5 000,-Kč, na vybavení spolku,
- účelová dotace SH-ČMS SDH Rasochy ve výši 10 000,- Kč (§ 5512, pol. 5222), schválený
rozpočet 10 000,- Kč, rozpočet po změnách 10 000,- Kč, skutečnost 10 000,- Kč na zajištění
programu akce „Cyklozávod“.
B/ Ostatní
a) největším příjmem obce byly:
- příjmy z rozpočtového určení daní (podíl na dani z příjmu fyzických a právnických osob, daň
z nemovitostí, daň z přidané hodnoty) ve výši 5 440 tis. Kč
- nájemné za pozemek pod základnovou stanicí Eurotelu a T-Mobilu ve výši 173 tis. Kč
- místní poplatky (komunální odpad, psi) ve výši 226 tis. Kč
b) největším výdajem obce byly finanční prostředky poskytnuté na:
- pořízení průzkumného vrtu a vodovodu ve výši 1 166 tis. Kč
- pořízení kanalizace, ČOV ve výši 952 tis. Kč
- rybníky ve výši 102 tis. Kč
- stavební úpravy hasičské zbrojnice ve výši 1 463 tis. Kč
- péče o vzhled obce ve výši 193 tis. Kč
- požární ochranu - hasičům ve výši 159 tis. Kč
- veřejné osvětlení ve výši 101 tis. Kč
- změnu územního plánu ve výši 145 tis. Kč
- zastupitelstvo obce ve výši 659 tis. Kč
- zaměstnance obce ve výši 1 003 tis. Kč
- sběr a svoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu ve výši 584 tis. Kč

Přezkoumání hospodaření Obce Uhlířská Lhota za rok 2021 provedl Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor kontroly, na základě zákona č. 420/20004 Sb., Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Uhlířská Lhota za r. 2021 je nedílnou součástí závěrečného
účtu.
Součástí závěrečného účtu je:
- Rozvaha k 31.12.2021
- Příloha k 31.12.2021
- Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2021
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2021
Všechny náležitosti závěrečného účtu obce Uhlířská Lhota za rok 2021 jsou k nahlédnutí
v listinné podobě v úřadovně Obecního úřadu Uhlířská Lhota v úředních hodinách nebo na
elektronické úřední desce:
http// www.uhlirskalhota.cz/úřad/úřední deska/závěrečný účet.
Závěrečný účet obce Uhlířská Lhota byl schválen usnesením č. 449/2022 ze dne 13.4.2022.
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