OBEC MEZHOLEZY, Mezholezy 24, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 00253561,
tel.:379493267,email:podatelna@obecmezholezy.cz,www.obecmezholezy.cz,ID: qv6bh3v

Protokol
o schválení Závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2021, Zprávy
o přezkoumání hospodaření ÚSC Mezholezy za rok 2021, účetní závěrky
za rok 2021 a převodu hospodářského výsledku Obce Mezholezy za rok 2021

Zastupitelstvo Obce Mezholezy schválilo na svém veřejném zasedání dne 26.5.2022 Usnesením
č.2/2022:
a) Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2021 bez výhrady a Zprávu o výsledku hospodaření
ÚSC Mezholezy za rok 2021
Dne 5. 5. 2022 se uskutečnilo Krajským úřadem Plzeňského kraje přezkoumání
hospodaření ÚSC Mezholezy za rok 2021. Zpráva o výsledku přezkoumání ÚSC Mezholezy za rok
2021 byla spolu s návrhem Závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2021 zveřejněna na úřední i
elektronické desce od 10.5. – 26.5.2022, s tímto výsledkem:
Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2021
Daňové příjmy:
Nedaňové příjmy:
Kapitálové příjmy:
Přijaté transfery:
Příjmy celkem:

2.937.328,09 Kč
455.735,46 Kč
0,00 Kč
406.848,40 Kč
3.799.911,95 Kč

Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:
Výdaje celkem:

2.786.128,27 Kč
38.500,00 Kč
2.824.628,27 Kč

Pozn.:
přijaté transfery = částka z výkazu oddílu I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ve výši 406.848,40 Kč mínus
převody z rozpočtových účtů obce ve výši 30.000,- Kč (převod z BÚ do pokladny - položka 4134)
skutečné výdaje = částka z výkazu oddílu II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ ve výši 2.824.628,27 Kč mínus
převody z rozpočtových účtů obce ve výši 30.000,- Kč (převod z BÚ do pokladny - položka 5348)
Saldo příjmů a výdajů: 975.283,68 Kč
Stavy na bankovních účtech k 31.12.2021: Komerční banka……4.452.118,62 Kč
ČNB ……………… 2.419.999,37 Kč
Σ 6.872.117,99 Kč
Stav v pokladně k 31.12.2021: 5.620,- Kč
Celková částka na účtech obce a v pokladně byla ke dni 31. 12. 2021 ……… 6.877.737,99 Kč

Stavy majetku obce k 31. 12. 2021:
018 - Ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek………………………………………….. 9.105,25
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ………………………………………………… 160.840,00
021 – Budovy a stavby ………………………………………………………………………..22.475.548,89
022 – Samostatné movité věci ………………………………………………………………….. 574.682,00
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek …………………………………………………. 1.062.998,56
031 - Pozemky ………………………………………………………………………………… 5.277.855,81
042 - Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek …………………………………………………. 0,00
078 – Oprávky o drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku …………………………… 9.105,25
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku …………………………. 37.751,00
081 – Oprávky ke stavbám …………………………………………………………………… 4.443.884,00
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem ……………………………………………… 199.465,00
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku …………………………. 1.062.998,56
192 - Opravné položky k jiný pohledávkám (místní poplatky) …………………………………… 100,00
231 - Základní běžný účet + účet ČNB ……………………………………………………... 6.872.117,99
261 - Pokladna ……………………………………………………………………………………… 5.620,00
262 – Peníze na cestě ……………………………………………………………………………………0,00
311 - Odběratelé ………………………………………………………………………………..1.177.050,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy ………………………………………………………………….. 0,00
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti ………………………………………………………….. …500,00
321 - Dodavatelé …………………………………………………………………………………...26.860,94
331 - Zaměstnanci ………………………………………………………………………………... 43.562,00
336 - Sociální pojištění …………………………………………………………………………… ..3.963,00
337 – Zdravotní pojištění …………………………………………………………………………… 6.097,00
341 - Daň z příjmů ………………………………………………………………………………………. 0,00
342 - Jiné přímé daně ……………………………………………………………………………… 4.685,00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi ……………………………. ……..0,00
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím ………………………………………… 1.500,00
373 – Poskytnuté zálohy na transfery ……………………………………………………………...3.828,00
374 – Přijaté zálohy na transfery ………………………………………………………………….13.232,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky …………………………………………………………………. 0,00
378 – Jiné krátkodobé závazky …………………………………………………………………………..0,00
381 – Náklady příštích období …………………………………………………………………….. 1.210,00
384 - Výnosy příštích období – odhad daně z příjmů za obec za rok 2021 ……………….. 278.000,00
388 - Dohadné účty aktivní ……………………………………………………………………………. 0,00
389 - Dohadné účty pasivní ……………………………………………………………………….. 3.828,00
401 - Jmění účetní jednotky ………………………………………………………………... 30.046.996,81
403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ……………………………………………. 635.233,26
406 - Oceňovací rozdíly při změně metody ………………………………………………… 2.727.516,10
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ……………………………………………….. 0,00
432 – Výsledek hospodaření let minulých …………………………………………………... 2.342.651,22
905 - Vyřazené pohledávky …………………………………………………………………………. 300,00
909 – Ostatní majetek …………………………………………………………………………… 577.087,10
992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva ……………………………………………………… 700,00
999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ……………………………………………..578.087,10

Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Mezholezy za rok 2021:
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mezholezy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
• neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

• Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mezholezy za rok 2021 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm.
b) zákona 420/2004 Sb. následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ……………..31,23 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………….. 2,30 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku ……………………………………………. 0,00%
• Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mezholezy za rok 2020 byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c)
zákona 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:
Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový.
Usnesení: Zastupitelstvo Obce Mezholezy schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Mezholezy za rok 2021 a Závěrečný účet obce Mezholezy za rok 2021 bez výhrady.

b) Účetní závěrka Obce Mezholezy za rok 2021
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Obce Mezholezy za rok 2021 bez výhrady.
Součástí účetní závěrky je:
a) Výkaz zisků a ztrát
b) Rozvaha - bilance
c) Příloha
d) Výkaz FIN 2-12
Schvalovaná závěrka
Výkaz Rozvaha (majetek, závazky, vlastní zdroje)
Výkaz zisku a ztráty (výkonnost, finanční pozice)
Příloha účetní závěrky

Výkaz FIN 2-12M – plnění rozpočtu v plném
členění rozpočtovou skladbou
Údaje o hospodaření s majetkem
Údaje o dalších finančních operacích
doplňující a vysvětlující informace k výkazům a
další skutečnosti, tvorba a použití fondů

c) Převod hospodářského výsledku Obce Mezholezy za rok 2021
Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2021 činí: 1.187.749,56 Kč
Náklady celkem (5xx) ve výši 4.670.526,31 Kč
Výnosy celkem (6xx) ve výši 5.858.275,87 Kč
Usnesení: Zastupitelstvo Obce Mezholezy schválilo převod hospodářského výsledku Obce Mezholezy
za rok 2021 ve výši 1.187.749,56 Kč z účtu 431 (Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
na účet 432.
Přítomní členové zastupitelstva: Jaroslav Miler, Luboš Miler, Svatava Rabasová, Marek Horejsek,
Petr Syrový
V Mezholezích dne 31.5.2022

Jaroslav Miler
starosta obce

