ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁLOVA LHOTA
ZA ROK 2021

Závěrečný účet Obce Králova Lhota (IČ: 00275000) za rok 2021
obsahuje:
1) Rozvahu za prosinec 2021
2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin. 2-12 za prosinec 2021
3) Přehled o čerpání dotací (přijaté, čerpání a vratky) za rok 2021
4) Pohyby majetku za rok 2021
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Všechny výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Králova Lhota v úředních
dnech (každou středu od 19.00 do 21.30 hodin) a bod č. 5) na www.kralovalhota.cz.

Závěrečný účet Obce Králova Lhota bude projednán zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2022

Vyvěšeno na úřední desce dne:

4. 5. 2022

Sejmuto z úřední desky dne:

26. 5. 2022

Starosta obce:
Jiří Novák v.r.
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Závěrečný účet Obce Králova Lhota
za rok 2021
podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021:
Příjmy:

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté dotace

3.334.500,286.300,125.000,70.800,-

4.018.130,314.690,125.000,310.030,-

4.015.035,83
314.880,67
125.000,311.541,23

Celkem

3.816.600,-

4.767.850,-

4.766.457,73

Výdaje
běžné
kapitálové

3.211.600,605.000,-

Celkem

3.816.600,-

3.436.240,93.940,3.530.180,-

3.436.259,74
93.936,3.530.195,74

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č. 1 – FIN 2-12M za období 12/2021.
V roce 2021 plnění daňových příjmů bylo srovnatelné se předchozím rokem. Nadále daňové příjmy
ovlivňovala opatření související s proticovidovými opatřeními. Nedaňové příjmy byly prakticky ve výši
očekávané schváleným rozpočtem, který vycházel ze skutečnosti z roku 2020.
Součástí příjmů byly také dotace přijaté v roce 2021. Jednalo se o dotaci od Krajského úřadu ve výši
70.800,- Kč na činnost obecního úřadu. Již podruhé byla čerpaná dotace od Královéhradeckého kraje na
podporu provozu venkovské prodejny ve výši 50.000,- Kč. Opakovaně je čerpán příspěvek na vytvoření
dvou veřejně prospěšných pracovních míst od Úřadu práce v celkové výši 113.919,- Kč. Dále byla
poskytnuta dotace na financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v celkové výši
31.000,- Kč. Jako mimořádný příjem byl nadále vyplácen neúčelový kompenzační bonus související
s epidemií Covid-19 v celkové výši 45.822,23 Kč.
Nejvýraznější stavební akcí roku obnova náhonu od Drahorádových k Jordánku včetně celkové úpravy
okolí zejména prořezu náletových dřevin. Probíhaly i další investice do majetku obce a zejména jeho
udržení a péči. Finančně výraznější investicí byl nákup nového kontejneru na bioodpad. Dosavadní
kontejner byl pronajímán od Technických služeb České Meziříčí s.r.o. Další investicí byla výměna
podlahové krytiny v úřední místnosti na obecním úřadě a vymalování úřadu.
Výraznou změnou bylo ukončení nájmu prodejny s paní Le Thi Sihn z důvodu špatného poskytování
služeb. Novou nájemkyní je slečna Kateřina Mikulíková.
Rok 2021 byl částečně ovlivněn celosvětovou epidemií nemoci Covid-19 a opatření s ní související.
Velké dopady byly v oblasti společenského života obce zejména v první polovině roku. Neuskutečnil se
žádný ples, ani karneval, zrušeno bylo pálení čarodějnic, velikonoční pomlázka i pouťová zábava.
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Pokračovala spolupráce s partnerskou obcí Králova Lehota – SR, ale opět se neuskutečnilo každoroční
osobní setkání zástupců obcí. V druhé polovině roku se podařilo uspořádat dětský den, nohejbalový
turnaj včetně posvícenské zábavy a vánoční koncert.
2. Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31. 12. 2021
Obec vede běžný účet u České spořitelny a.s. Náchod č. 1183662369/0800
Zůstatek:
2.911.426,30 Kč
Účet u České národní banky v Hradci Králové č. účtu 94-1713571/0710
Zůstatek:
1.417.327,61 Kč
Pokladna
0,- Kč
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
neinvestiční transfer ze st. rozpočtu (pol. 4112) – nepodléhá vyúčtování
- příspěvek na výkon státní správy
70.800,- Kč
ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím (5229)
- SMO a DSO – členský příspěvek

5.300,- Kč

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků:
Stav majetku k 31. 12. 2021
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018-078)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019-079)
Nedokončený dlouhodobá nehmotný majetek (041)
Dlouhodobý hmotný majetek
- stavby (021-081)
- pozemky (031)
- samostatné movité věci (022-082)
- drobný DHM (028-088)
- nedokončený DHM (042)
Finanční majetek (069- akcie)

250.911,- Kč
0,- Kč
250.911,- Kč
0,- Kč
12.399.211,43 Kč
9.936.803,96 Kč
1.078.333,63 Kč
647.160,40 Kč
0,- Kč
736.913,44 Kč
177.000,- Kč

Oběžná aktiva
- zásoby
- Krátkodobé pohledávky
- Běžné účty

4.860.979,91 Kč
0,- Kč
532.226,- Kč
4.328.753,91 Kč

Aktiva celkem

17.688.102,34 Kč

5. Závazky
Obec ke dni 31. 12. 2021 měla neuhrazené faktury:
Celkem
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0,- Kč
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Pohledávky
398.200,- Kč

7. Prodej a pronájem nemovitého majetku:
V roce 2021 byly prodané tyto nemovitosti:
 pozemek parc. č. 3343/2, o výměře 16 m2, ostatní plocha


pronájem prodejny slečně Kateřině Mikulíkové

8. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Králova Lhota za rok 2021
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno auditorem Ing, Františkem Cabicarem,
K Hvězdárně 1374, 500 08 Hradec Králové dne 26. 1. 2022. Při kontrole byly zjištěny drobné
nedostatky, které byly odstraněny v průběhu kontroly. Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny žádné chyby, nedostatky, ani rizika. S ohledem na výsledek přezkoumání hospodaření
navrhuje obec přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo obce Králova Lhota schvaluje závěrečný účet obce a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2021 bez výhrady.

V Králově Lhotě dne 4. 5. 2022
Zpracovala: Mgr. Klára Goisová

Jiří Novák, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto:
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4. 5. 2022
26. 5. 2022

