
obec otmíče
lčo:00509795

Návrh závěrečného úětu za rak2a21

Výsledek hospodaření za rok 2021 skončil v kladných číslech 403.365,47 Rč.

K3L.LZ.zaZl bylo na běžných účtech obce celkem 7Za-240,35Rč-
Zůstatek úvěru u KB Beroun k31,.12.2021 činí 1_.561.157,42. Kč,

ÚOale o plnění rozpočtu

pŘílruy skutečnost
Rozpočet
schválený

Rozpočet po

změnách
%sR %uR

1-DAaloVE PRlJMY z 6t3 L7a39 1 836 oo0,0c 2 6o6 850,00 1,42,33 Loo,24

2-NEDAŇoVE PRiJMY 319 046,98 158 610,0C 3191"50,00 zoL,L5 99,97

3-KAPlTÁLovÉ pŘÚvty

4-PŘUATÉ TRANSFERY 1,233 232,27 68100,0c Lz33 z3o,oo 1810,91 100,00

CELKEM PŘUIVV 4L65 M9,64 20627!o.oa 4 159 230,00 aot,94 1o0,15

výorur skutečnost
Rozpočet
schválený

Rozpočet po

změnách %sR
%UR

a

s-eĚžNÉ vÝDAJE 3 898 546,67 2 011810,0c 4 111 750,00 193.78 94,81

6-KAPrÁLovÉ vÝorur 3 449,oa 95 000,0c 91580,00 3,63 3,77

CELKEM VYDAJE 3 901 995,67 2 106 810,00 4 2o3 330,00 t85,21 92,83

FlNANCOVÁNÍ skutečnost
Rozpočet
schválenÝ

Rozpočet po

změnách
%sR %UR

Zm.staVu

krátkodob.prost.na BÚ 131610,03 440100,00 440100,00 29,9o 29,9a

U hraz.splát.dlouhodob.př

Ú.půj -395 064,00 -396 000,00 -396 000,00 99,76 99,76

FlNANCOVÁNÍ CELKEM -263 453.97 lt4100,00 44100,00



V obci Otmíče byla zrekonstuována budova č.p. 16 v celkové částce cca 1,5 milionu, obec obdržela na

tuto akci dotaci v částce cca ]..1 mil. Obec zakoupila 4 ks PlKNlK pivních setŮ k Č.p. 16 v celkové ceně

19.295 Kč, benzínovou sekačku v částce 12.29a Kč,.kalové čerpadlo v částce 15.499 Kč, NTB a tiskárnu

v celkové částce 28.038 Kč, telefon v částce 6.690 Kč, venkovní nástěnnou vitrínu v hodnotě 18.600 Kč

a 2 ks venkovních odpadních košů v celkové částce 6.920 Kč. Pro SDH byly zakoupeny 2 ks regálů do HZ

v celkové částce 7.180 Kč a olejová vana v hodnotě 7.056 Kč. Hospodaření obce Otmíče za rak2021
bylo přezkoumáno na základě zákona č.42:al2ťf,4 Sb., o přezkoumávání hospodařenr ÚSC a DSO, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.25512O12 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Při

přezkoumávání hospodaření obce Otmíče nebyly zjištěny chyby a nedostatky

OÚ Otmíče umožní občanům v případě zájmu nahlédnout a seznámit se s rlýsledky hospodaření v
úředních hodinách OÚ Otmíče, v době vyvěšení závěrečného účtu.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit podle §17 odst. 6, zákona 250/2000 Sb.

o rozpočtouých pravidlech, písemně do 3.6.2022 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva

dne7.6.2022.

Zpracovala: Lukešová Kateřina

V Otmíčích dne 2a.5.2O22

Zveřejněno
na úřednídesce a internetorných stránkách obce
od 20.5.2O22 do 7.6.2O22

Hrdličková Diana, v.r.

starostka obce otmíče



1. Roznočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY-202í

í.í. Příimv dte druhového třídění rozpočtové skladbv za rok 2021

l rlde §kutečnost Rozpočet
schválený

Rozpoěet
po změnách

%sR %UR

1_DAŇoVÉ PŘíJMY z613 t7o,39 1- 836 000,00 2 606 850,00 L42,33 lao,24

2-NEDAŇoVÉ PŘÍJMY 319 046,98 158 610,00 319 150,00 2a1,.I5 99,97

3,KAPlTÁLoVÉ PŘíJMY
4-PŘilATÉ TRANSFERY 1233232,27 68 100,00 723323a,oa 1810,91 100,00

cEIKEM PRIJMY 4L654/9,u za627to,ao 4 159 230,00 a0t,94 100,15

Položky skutečnost Rozpočet
schválenÝ

Rozpočet
po změnách

%sR %UR

1111 - Daň z přú.fyz.osob ze závis.č 403z8o,7f 400 000,00 403 280,00 100,82 100,00

]_112 - Daň z pííj.fyz.os.z sam,rr,ýd.č. 26 495,7C 10 000,00 26 400,00 264,9e 100,36

111-3 - Daň z příi.fuz.os,z kapit.v,ín. 66 860.85 40 000,00 66 860,00 t67,L5 100,00

L12l - Daň z příjmů právnických osob 579 65t,75 380 000.00 579 650.0c Lsz,54 100.00

11- Daně z příimů,zisku a kap.výn. 1 076 289,06 830 000,00 1076 1!n,00 L29.67 100,01

1211 - Daň z přidané hodnoty 1_ 295 125,03 800 000,0c 1295 100,00 161,89 100,00

12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1295125,03 800 000,00 1295 100,00 161,89 100,00

1334 - Odvodv za odnětí půdy-z.p.f. 568,za 500,00 LI3,64

L34O - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 114 650,00 110 000,00 13.0 000,00 La4,23 Lo4,z3

1"341 - Poplatek ze psŮ 2 350,0c 2 000,00 2 000,00 Ll7,5o tl7,50
1361 - Správní poplatky 1030.0c 1000,00 103,00

138]- - Daň z hazardních her 19 113,09 9 000,00 19 000,00 712,37 100,60

1382 - Odvod loterií a podobných her 0,86 10,00 8,6c

13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ t37 7tz,l5 121 000,00 132 510,00 113,81 103,93

1511- Daň z nemovitých věcí ta4044,15 85 000,00 103 050,0c L22,4o 100,9€

15 - Maietkové daně 1g4Qs,ls 85 000,00 103 050,00 122,q 100,96

1 - Daňové přfimv 2613L7a39 1 836 000,00 2 606 850,00 t42,33 Lao,24

?!Ll - Příj.z poskyt.služeb a rnýrobků 106 987,50 75 000.0c 106 990,00 l42.65 100,00

2119 - Ostatní příimy z vlastní čin. 8 800,00 8 800,00 100,00

2131- Přúmy z pronájmu pozemků 56 758,0c 14 600,00 56 700,00 388,75 100,10

2132 - Přťl.z pronáj.ost.nemovitostí 58 809,0C 68 810,0c 58 810,00 85,47 100,00

2l4I - Příjmv z úroků (část} 28,72 200,00 50,00 t4,36 57,44

2l - Příi.z vlast.čin.,odv.přeb.org z31,383,22 158 510,00 231 350,m 145,88 100,01

2324 - Přii.nekapit.příspěvky,náhrady 83 830,38 83 800,0c 100,04

2328 - Neidentifikované přúmy

2329 - Ostatní nedaňové příimy i-n, 3 833,38 4 000,0c 95,83

23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 87 663,7c 87 800,00 99,84

2 - Nedaňoré přiimv 319 &46,98 158 510,00 319150,8{ za\ls 99,97

4111 - Neinv.přiiaté transf.z VPS SR 47 ot5,27 47 010,0c 100,01

4112 - Neinv.přij,tran.ze SR-s,d.vzt. 70 800,00 68100,00 70 800,00 103,96 100,00

4116 - Ost.neinv.přii.transfery ze SR Lt15 4t7,0o t7l5 42o,oo 100,00

41 - Neinvestiční přiiaté transfery l233232,27 68100,00 t23323o,o0 181o.9t 100,00

4 - Přiiaté transfery L233z32,z7 68 100,00 1 233 z30,0o 1810,91 100,00

příimvcelkem 4!65449,u 2a6z7tg,oa 4 159 230,00 zoL,94 t00.15



2, Rozpočtové hospodaření dle tňd - VýDAJE 292í

l rloa

s_sĚžNÉ vÝorur
o-rRprÁlovÉ vÝorur
cEtKEM výorur

skutečnost Rozpočet RozpoČet %sR % UR
schváIený po změnách

3 898 546,67 2 011 810,00 4 111 750,00 193,78 94,81

3 449,00 95 000,00 91 580,00 3,63 3,77

3 901 995,67 2 106 810,00 4 203 330,00 t85,2L 92,83

2.1. VÝdaie dle druhového třídění rozpočtové skladbv za rok 2021

Položky skutečnost Rozpočet
schválenú

Rozpočet
oo změnách

%sR %UR

5019 - Ostatní platv 4 26o.oc 2 0oo.0c 5 200,00 213,00 81,,92

5021 - O§tatní osobní rnýdaie 188 873,00 170 000.00 189 870,00 tl1,1í 99,47

5O23 - Odměnv čl.zastuo,obcí a kraiů 438 276,00 460 000,00 459 800,00 95,28 95,32

5032 - Pov,ooiistné na veř,zdrav.ooi, 40 164,00 40 000,0c 40 200,00 100,41 99,91

50 - Běžné vúdaie 671 573,00 672ooo,oa 695 070,00 99,94 96,62

5132 - Ochranné pomůckv 8 902.00 10o0,0c 10 420,00 890,20 85,43

5134 - Prádlo, oděv a obuv 1797,ac 4 000,0c 4 000,00 M,93 44,93

5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 58o,oc 3 000,0c 3 000,00 19,33 19,33

5137 - DHDM 12?5a7,I8 80 00o,0c 144 ooo.o0 153,13 85,07

5139 - Nákuo materiálu i.n. 793764,3c 91 5oo.0c 205 190,00 zLL,76 94,43

5141 - Urokv vlastní 20 687,77 25 000,0c 22 000,00 82,75 94,04

5151 - Studená voda 1 966,0c 3 000.0c 3 500,00 65,53 56,L7

5153 - Plvn 72 77a,L6 62 000,0c 72 30ú,00 LL6,48 99,82

5154 - Elektrická enersie 79 735,6c 30 000,0c 91 800,00 253,79 86,20

5156 - Pohonné hmotv a maziva 1870,00 8 000.0c 5 700,00 23,38 32,87

5161 - Poštovní služby 723,o(, 2 000,0c 2 ooo.oa 36,15 36,15

5162 - Služby telekom. a radiokom. 13 42L,l2 13 000,0( 15 400,00 1o3,2A 87,15

5163 - Službv peněžních ústavů 25 as4.4{ 3100o.oc 310o0.o0 83,40 83.40

5165 - Konzult..oorad.a oráv.službv 5 203,0c 5 000,0{ 6mo,oo 10d06 86,72

5167 - Službv školení a vzdělávání 3 500,oc 3 5@,00 10o00
5169 - Nákup ostatních služeb 831 664,88 535 710,0c 906 680,00 155,25 91,73

5171-Oprawaudržování t783 8L6,14 254 100,0c 1 820 520,00 702,07 97,98

5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič,) 2L1,,oc 10o0,0c 1 210,0c 2I,Io 77,44

5175 - Pohoštění 1 523,0c 22 500,0{ 4 030.oc 6.77 37,79

5].79 - Ostatní nákupv i.n. 2749.12 3 fin.Ot 3 ooo.o0 9L,64 91,64

5182 - PosMované zálohv vl.pokladně 50 ooo.oc
5194 - Věcné darv 2 soo.t}c 66 0oo.oc 4 30o,o0 3,79 58,I4
51 - Neinvest.nákuov a souv.vÝdaie 3 174 545,67 129o 810.00 3 359 550,00 245,93 94,49
5229 - Ost,neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,0t 10 000,00 100,00
52 - Nein.transí,soukomonráv.subi. 10 000,00 10 000,00 100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím 1 100,0c 1 100,0c 10o,00

5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú, 41 198,0{ 45 mo,o€ 45 000,0c 91,55 91,55

5365 - Platbv daní a popl.krai,,obc,. 1,30,0c 200,00 65,00
53 - Neinv.transf.veřeinopráv.subi. 42 428.00 4s ooo,o0 46 3oo.o0 94,28 9t,64
5903 - Rezerva na krizová ooatření 4 000.0{ 830,00

59 - Ostatní neinvestiční v,údaie 4 000.00 830,00

5 - Běžné v,údaie 3 898 546,67 2 01t 810.00 4tLL 750,00 L93,78 94,81

6119 - Ostatní nákup DNM 5 000,0c 5 000,00

6121 - Budovy,haly,stavby 3 449.0C 90 000,0c 86 580,00 3,83 3,98

61 - lnve§t.nákupv a souvisei.vÝd. 3 449,0€ 95 000,00 91580,00 3,63 3,77
6 - Kaoitálové rrýdaie 3 449,00 95 000,00 91 580,00 3,63 3,77
vÝdaie celkem 3 9o1995.67 2 106 81o.o0 4 203 330,00 l85,27 92,83



3. Financování 202í

4. Maietek

Název položky skutďnost Rozpočet
schválený

Rozpočď
po změnách

%sR %uR

Zm,stavu krátkodob.prost.na BU 131610,0 440 100,00 440 100,00 29,90 29,9c

Uhraz.splát.dlouhodob,přii.půi -395 064,0c -396 000,00 -396 000,00 99,76 99.76

FtNANcoVÁNícrxenn -263 453,97 44 100,0{ 44100.00

účet - popis počáteční stav Obrat konečnÝ stav

Dlouhodobý nehmotný maietek
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný
maietek M799,20 44799.2Q
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek 2463La,0o 109 600,00 355 910,00

Dlouhodobý hmotnÝ maietek odpisovaný
021_ - Stavby 28337 466.27 28337 466,27
022 - Samostatné hmotné movité věci a
soubory hmotných movidch věcí 188 406.20 188 406,20

028 - Drobný dlouhodobý hmotný
majetek 575 696,90 t17 777,18 692874,a8
Dlouhodobý hmotný maietek neodpisovaný
031- Pozemky 7 799 t26,aa 59 933,00 7 859 059,00

Nedokončený a pořizovaný dtouhodobý maietek
041 - Nedokončený dlouhodobý
nehmotnÝ maietek 109 600,00 -109 600,00

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný
maietek z7z7 495.44 -56 484,00 z67tot1,44
Oprávkv k dlouhodobému nehmotnému majetku
078-Oprávkykdrobnému
dlouhodobému nehmotnému maietku 44799,2e 44799,20
079 - Oprávky k ostatnímu
dlouhodobému nehmotnému majetku -22l820,oc -18 396.00 -24a2L6.oa

oprávkv k dlouhodobému hmotnérnu maietku
081 - Oorávkv ke stavbárn -6 LL6zL4,64 -219 080,00 -6335294,64
082 - oprávky k samostatným hmotným
movitým věcem a souborům hmotných -129 815.0c _1255.00 -131070.00
388-Oprávkykdrobnému
Clouhodobému hmotnému majetku -575 696,9C -117 L77.78 -692874,o8



5. Pohledávkv

6.Závazkv

7. Stav úvěrů a půiček

účet - ooois počáteční stav Obrat konečný stav

krátkodobé pohledávkv

311- odběratelé t2206,00 -Lo767,oo 1439.0c

314 - Krátkodobé poskwnuté zálohv 112 010.0c -10 220,00 101 790.0c

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 14 300,0c -300,00 14 000,0c

opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -600,0c -2 200.00 -2 8o0.0c

účet - ooois počáteční stav Obrat Konečný stav

Krátkodobé závazky
331- áměstnanci 37127.oo 440,0C 37 567,ao

337 - Zdrav otní ooiištění 5 020,00 5 020,00
342 - Ostatní daně, poplatlcy a jiná obdobná peněžitá plnění 7 33o,oa -440,0C 6 890.00

Dlouhodobé závazkv
451 - Dlouhodobé úvěrv Lg56227,42 -395 064,00 L56I157,42

Učet - název počáteění stav Obrat Konečný stav
45]_ 0O - Dlouhodobé úvěrv ]-956221.,42 -395 064,0c I561757,42

8. peněžní a ostatní fondv

Název fondu

9, staw na běžnÝch účtech a v pokladně

počáteční stav
k 1.1. Obrat Konečný stav

Účet - název počáteční stau statek k 31.: konďnú stav
231 l0 - Základní běžnÝ účet ÚsC 373279,38 90187.49 463 466,87
23L 1l - Základní běžný účet Úsc L83725,tt 1,949,72 185 614,83

23tt2- Základní běžný účet Úsc 294845,89 -223747,24 71098,65
cELKEM 85l85o,!t8 -131610,03 72ozN,35



10. přehled transferů poskvtnutúch iinÝmi rozpoětv a státními fondv

10,í. přehled přiiatúch transferů ze státního rozpočtu

í0.2, Přehled přiiafých transferů od s€tních fondů

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdil Kč

10.3. Přehled přiiaúých transferů z ro.zp. kraiů.obcí.DSo a převodv z vl. fondŮ

Položka Označenípoložky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách

označení účelového transferu přidéleno kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

ze státního rozpočtu 1762 432,21 L 487 7o5,tl -325272,84

0d státních fondů
Celkem Lt62432,27 ! 487 7o5.L1 -325272,84

Uz označení účelového transferu přiděleno kě vyčerpáno kč Rozdíl Kč

17058 Dotace MMR 1,tls 4t7,oo L47292z,LL -357 505,11

)8o37 Neinv. nřiiatý transfer 32232,27 32232,27
)8a77 UD-volby do Parlamentu CR L4783.aQ !4783.aa

celkem ze státniho rozpočtu 1L62432,27 1487 7o5,!l -32s272,84
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0ů0930120?2iKLj§K
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Stejnopis č 2

Zpráva o výs|edku přezko§mání hospodaření obce

oTn* íČE
IČl 00§09795

zfl rok Zt?t
Fřezkoumáni hospodařeni obce Otnríče za rok 2S2t b_*-lo zaháieno dne 08.0],2022 donrčenim
gznámeni o zahájeni přezkaunráni liospodařeni zaslaného přezkoumávaj íci m orgánem,

přeekoumání se usk*tďnilo dne:l 19 05 20?2
na základě zákrrna č, 4?0i?004 §b,. o přezkoumáváni hospodařeni územnictr samosprávný,ch
celků a dobrovolni:ch svazků obci. ve zněni ptlzdějšich předpisů a v souladu *b zákonem
č,255/7a l2 §b.. o kontrale {kontrolni řád}.

Přczkaumr{v*rté obdobi:

Fřezkoumání probčlrlc v sídle obte

Přez koumáu í vykorraly:

- kontrolor pov-ěřený, řizeni m přezkounúni
- kontroloři

Zástupci obte:

sl.0r.202l - 3l.t2.202 t

ůtmiče
otmiče 16
?67 5l Zdice

úInrkéta pglánková
Bc. M.aretln Bažoutová, DiS.

Diena Hrdličková - §taro§tká
Knteřina Luke§ová - l. mistostarostka.

účetrri



rověřeni kpřezkcrrrmáni podle § 5 oclst, l zákona č. 420i2004 Sb., § 4 a § ó zákona
č. ?_§5/?ť}l? 3b., vše ve zlrění pozclěj§ichpředpisů. i,vdala t,edar,rci Odboru interniho auditu
a kontroly Krajskehcr uřadu Středočeskdho kraje &{gr Štepánka Dvořáková Týcová
dne 28 7,3ú3l pod č.j. Oq3{48l302t/KUSK

PředmĚtenr přezk*umání jsou dle ust, § 2 zák č. 4?0l?004 §b, ve zněni pozděj§ích
předpisů. údaje o rrlčnim hospodařeni ú.eemniho celku. tvořicí §Oučá§t závěrďného účtu podle
zákona č 250/10t}0 Sb " 

r,e zněni pozdějších předpisů. a to:
_ plněni přiimů a výdaiů rozpočtu. r,četně peněžnich operaci tÝkajicich se rozpočtovÝeb

prO§tředkŮ,
- finančni operace. týkajici se tvorby, a použiti peněžnich íbndů,
- náklady a výnos;* podnikatelské činnosti úzenrniho celku.
- peněžni ůpera§e. týkajici se sdruženÝch prostředků v,vnakládaných na zakladě smlouvy

mezi dvěma nebo vice územnimi celkv. anebo na základě sntlouv1, s jini,mi
právnický,mi nebo fi,zickými osobami,

- finančni operace, týkajíci se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictvi,
- hospodařeni a nakladáni § pro§tř,edky poskltnutými z Národniho tbndu a s dalšinri

prostředky ze zahraničí po§k1,tnutý,mi na základě nrezinárodnich snrluv_
- vyťrčttrvání a lrypořádáni finančních vztahri ke státnimu rozpočtu. k rozpočtům kraiů.

k rozpočtůrn trbcí k jinýrrr rozpočtůrn, ke státnim fbndům a k dalším osotlám.
- nakládáni a hospodaieni s majetkern r,e vlastnictví úzernniho celku.
- nnklárláni a hospodařeni s nlajetkem státu" s nrmž hospodařr územni celek.
- zadávani a uskutečňováni veř*jných zakázek. s vl-jimkou úkenů a postupů

přezktrunianých olganem dohlgdu podle zvláštniho prár,niho předpisu.
- stav ptrhledár,ek a závaaků a nakládáni s nimi,
- ručeni za závazky ťvzických a právnicki;ch osob,
- za§tav$váni rrrovitých a nemovitých věci ve prospěch {řetich osob,
- zřizor,áni věclých břemen k nra.jetku územniho celku.
- účetnictví vedené ú"zemnirn celkem,
* ověřeni poměru dluhu úzernniho celku k prťrměru jeho pňjmů za posledni 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu upravujieího rozpočtovou odpovědnost.

Fřeakoumánl hospodařeni bylo provedeno výběror,ým způsobenr s ohledem na vyznarnnost
jednotlivých skutečrrosti prdle předmětu a obsahu přezkoumání Pfi posuzovánijednotlivý,eh
právnich úkonŮ se vychází ze zněni prár.nich předpisů platných ke dni uskuíečněni tohoto
úkonu

Podle ustanoveni § ? odst, 3 zákona č. 4?al2aa4 Sb. nebyll,předmětem přezkournáni údaie"
na kterd se vaahuje povinnost mlčenlil,osti padle daňoveho řadu.

Poslednim kontrolnim Úki:nem ve smyslu tl§tailoveni § l2 odst l pism. g) kontrolniho řádu
učiněným dne 19.0-§.?0?: bylc shrnuti kontrolních zjištěni. předáni přezkoumanýeh
dgkurnentŮ zástupcŮm územniho celku a prohlášeni kgntrolora por.ěřenélro řizením
přezkoumáni, že kontrola na mistě je ukončena.



A. Přezkauman é písemnasťi
Středněrlohý výhled rozpočtu '
l n* obdotri 20?l - 3033. sclrválerro z*stupitelstvem obce dne }q.ti,20t9. n,eřejněrr

dne 6 1?,201q
. návrh zveřejněn od l 1 l. rlo 30,l l"]0}9

Návrh rozpnčtu
. na rok ?03l. zveřejněn od 20 l l. do 9 l2,2020

§ehvál*ný, rozpočeí
. zastupitelstvenr obce sehválen dne 812.202CI jako schodkovij, schodek knt zr€z§n/

z nrinulých let. závarrré rrkazatele v paragraf'ovém čieněni. zveřejněn dne 4 1 2a?1
Rozpočtová opntření. č. 3, schr,áleno §taíO§tkou obce drre ] ] 3.20? l (zveřejněno dne l 5 4.?03l ). č, 6, schr.áleno §taro§tkou obce dne 31 ,7 .}a?l {zveřejněno dne l7.8.?02l)
r č. 9. schváleno §tarostkou obce dne j0,9.202l (zr,eřejněno dne l2.10.202l }r č. 1j, schváleno zastupitelstvem obee dne 30. l3.202i (zveřejněno dne 27,1 ,2032)

Závěr*čný účet
a za rok ?020. návrh zv*řejněn od 28 5. do ,i0-6.2021. pdednárr spolu se Zprávou

o výsledku přezkounráni hospodařeni a schválen zastupitelstvem obce dne 3?.ó 202l
s r.,1jádřenim "b*z výlrrad". zveřejněn dne 7.7.202l

Yýkaz pro hodnoeení plnční rozpočtu
t ke dni 3l l . 3 l 3.. jů 6.. 30.9 , 31.12,2a2tr {odesláno dne 37 1.2O27|

Výkae zhkn § fiřáry,
. ke dni -]1 i, .10 6.. 30,9. 3l 12,202l {odeslárro dne l3 .7,2022}

Bozvah*. kedni .ji l.. jOó.309._il l?2ů2l (odes!ánodne 13,2.2022)
Fřílohn rozvahyr ke dni 3 l,1." .j0,6., 3íJ 9 . 31,|2.2a2l (odesláno dne 13.2.?032)
Ú§tový rczvrh. platný pro rok ?0? l
Hlavní kxiha
r ke dni 31 l? 202l

Kniha došlych ťaktur. vedena ruřně ke dni j0, i2,201l do |a č. l53 - dle potřeb_v

Kniha odeelaných í*kturl vedťna ručrrě ke dni 7 I?"?a?i do fa č. l l2l - dle potřeb1,
Fakturar vydane č. 01203l - č. 1 130?l za obdobi od 29. l,do 7.12.202lr přijate č 48 - ř,74 z* obdobr od 3,5 do 30.6,?02t. č, l2J - č l5j za obdobi od 1,11.

do 3ů,12.2O21
Bankovni vÝpis

' č. 58 - č. 93 za obelobi od 3,5, do 30.6 202l, č. l52 - č" l78 za obdobi od 1.1l.
do 31.12,202l, k barikovnimu účtu e. ?_3421131/ůl00 r,edenému u KB, a,s. (základni
běžný učet)

' č, 0l3 zeclne 3l l2.2a2l, kbankovnimu účtu č, 363SSl3?9i0800 vedenému u Č§, a.s,r č l - č 3? za obdobi od 15.1. do 3l l2,?02l. k bankovnirrru ú čtu č. 94-69t2l3ll07l0
vedenemu u Čxe

. č, l? ze dne 3L,l2,2a2l, k bankovnimu účtu č, 35-1s7058l587/0100 vedenému u KB,
a s, - úr,ěr - kcmunikace



ťtčetní doklrrd
r § 10164 - č, l027ii. č lů4lů - ě l048e. k bankovnimu účtu č 2j42ll-i1/0l00

ved*nemu u KB. a ri - základni běžný ťrčet. č. l lCI36. k bankovnitnu účtu č. "]638813:9/0800 r,,edenému u ČS. a,s,. č l20{.}l - č, lž036, k bankovnimu účtu č. q4-6ql2l 31fi710 vederrérnu u ČNB. č. l021 j ze dne 3 1 _§ 3ů2l. předpis aa odpady. č lO?t4ze dne 31.5,:03l, předpiszap§y
r č. l0358 ze dne ]?.6 ]0? l. pievod HV za r*k ?02ů| č l03ló ze dne jl.-.,".20?1. převod z ůřtu ů4? na účet 03l {nákup p č. ?04i9 z roku

2ů2fi). č. iO4§8 ze dne 3 1 l; 202l. přelod z účtu 04l na účet 0lg iúzemni plan). č, l{i486 ze dne 3 l. 1:,20? l. předpis mead za l?l2a}l
Poklaďní kniha {denik}r květen - červen, listopad - prosinec ?il2l
pokl*dní dokladr č, 20015 - č" 20047 za obdobi od 11,5, do ž3.6.?a?l. č 2ů084 - č ?0109 za obdobi

od ?.l 1. do ?8 12,?03l
Evidence poplatků
. k 31 .l2.?a21, vedena v EXCELU - za p§y. odpad

§vidtncc majetku. k 3l l],20?l, vedena v pro§remu FE51X
lnyenturní *oupis maj*tku a závgzkŮn sloŽka inventarizact majetku a závazků obee k 31.12.20?1 - Plán inventur ze dne

t4,I?.:{J2l. doklad o proškoleni ze dne l4,l3.202l, včetně prezenčni listiny.
itrventarizaČní zpráva ze dnq l|,V.20Z?, inventurni soupisy.k 31.17,202I. vÝpis.v
z katastru nenrovitcsti - LV l000l - k,ú.7l656l Otmiče. L\.-12 - kú.7ló561 otmiče.
LV 88tj k.ú. 68ó4ó8 Lochovice k 3l .17 2ů21

Madová agenda

' rnzdove lisíy 1-12l?0:l, ke korxrolovanym dohodám o provedeni práce
0dměňován i členů zastu pitelstvnI mzdove listy 1-12l?a7l . neuvolněná starostka, neuvolněni mistostaro§tové, neuvolněni
. za§tuBitelé
[lřetnictvi ostntnír Plotokol o sehváleni účetni závěrky obce za rok 20?ů. účetni závěrka schválena

za§tupitel§tvem obce cine 22.6 20?l,
§mlouvy o dilo
' Smloul,a o dilo č. i}9l20?l ee dne 169?azl, zhotovitel §tavitelstvi Ylček §,ro..

Hořor,'ice, lČ. ?91 57 87l. předmčt dila: Rekonstrukce budovy OU v obci Otnriče, cená
tiila ve vvši l 2l7 :91,00 Kč bez DPH {1 472 92?,00 Kč včetně DPH), schváleno
za§tupitel§tvenr obee dne l4,9.?071 na profilu zadavatele uveřejněna dne } 7 9.2021.

§mlorrvy o vě*ných břenrentch
' §nrlouva a zřizeni r,ěcnóho břemene č. IP-13-ó008545/l Otmiče_ kNN pro parc č, 4l

uzavřená dne 34,2,2021 - povinná obec Otmiče, oprávněný ČEZ Oistribuce, a.s., t}ěčín
IV, zřizeno úplatně - 8 800,00 Kč" schr"áleno zastupitelstvem obce dne 33.2.2CI? l ,

§mlouvY * dalŠÍ mat*riály k přija{únn účelovým dot*cím - nepřezk<lumálwno. ptluiittl
p*lpůrně
r Rozlrodrrutí o po§kl,tnuti dotace ze dne l 0. l 1.20žCI id. č l l7D82 lCIE7290,

kdy h{inister§ívo pro mistni ro.n,oj poskytio doíaci ve vÝši l ll5 4t7.00 Kč, název
akce Reki:n§trukc€ Lirido1,1 OU v cbci Stmiče iceikoi,ť nákladv 147292?.ii Kč) -
neinvestični dota§$ UL|Z 17058}"



Dohody- o provedeni práce
. ze dne 4,1,t{ižl. údržba veřejnÉ zéleně a clstatni udržovaci práce v obci Otmiče

(do 30rj hod lr ze drre 4.1.302l, veclerri účetnictvj obce. spravce rozpočtu. nrzdor,é agendy. evidence
otlyvate| - ohlašovna a jiné administrativni práce {do j00 hod i

J ze dne 2t 9 2021. r,klad a ropťt*§ volebnich listkŮ {ó.54 KČivoliČ}
Dokumentáce k veřejným zakázk;{m
r veřejne zakázka maleho rozsahu - název zakázky "Rekcrnstrukee budovy ou v obci

Olmiče". r,ýzva za§lena 3 firmánr. nabidky 3 zájtmců. za§tupitel§tvem obce vybrána
firma §tavitelstvi Vlček §.r,o.. Hořovice. IC: 19} 57 87l s nejniž§i cenovou nabidkou
12l7 ?9}.00 Kč bez DPH il 47? 922,00 Kč l,četně DPH}, nabidková cena je shodná
§ Ěsnou r, uzavřené Smlouvě o dí1o ze dne ló.92.?0?l. r.ýběr tirnry.. schvá]en
zastupitelstvenr obce clrre 14 9 202l t& č i_iíJ ze dne 5 ll ?0?l - 888 738"95 Kč. ůhrada
dne 6l2,?a2l, vypis č 2q, f-a č. 1_i4 ze dne l?,11.202i - 584 l83.ió Kč. útrrada
dne 17 12-?0?l, r.ýpis č, j l - celkem l 47? q22.$0 Kč - ČXB)

Vnitřní př*dpis a směrnite
r §měrnice č, 4,'2ú l8 k finančni korrtrole, účinnost od l l l2 20l 8,
. §měrnioe č, 8i2Oi8 o zadáváni veřejnych zakázek malého roz§ahu, účinrrost

odll 122018
Zápisy z j*,dnání zastupitelstva včetně usneseniJ i ll?l ze dne 232,7*ž1. č,2l2l ze dne 18.5,201i. č. 3i2l ze dne 2?.6.?aY, č 4i2l

ze dne }?8.?031. č 5lžl. ze dne 149?02l, č 6i202l ze dne 18.11?02i - zrušeno.
é,7lTa21 ze dne 14 122$2l" č. 812l ze dne 3ů.i2.20?1 - nepřerkrlum{ivúlas. ptnĚittl
ptst+}tirně

V kontrolovanértr obdobf obee Otmíče, dle prchlašeni §taro§tky obce" neuzavřela smloulu
kupni, snrěnnou, darovaci. nájemni. paohtovni. smloulu o výpůjčce. r,_r-prose. o nabyti.
převodu nebo o zřizení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictvi" ani jinou smlouvu
o nabyti a převodu rrrajetku. nelrospodařila s maietkem státu. neručila svÝm majetkem
za závaeky §zických a právnickych osob. a to ani v případech taxativně wjmenovaný,ch
v § 38 odst. 3 zákona o obcicb, neza.stavila m*vitli a nemor.itý nrajetek, neuzavřela smlour,u
o přijeti a paskltnLrti úvěru nebo zápůják1,, smlouvr"r o poskytnuti dotace_ smlourry cr převzeti
dluhu. o převzetí ručitelského zár,azku, o přistoupeni k závazku a snrlouvu o sdruženi"
smlouw o společn*sti a posk3továni majetkových hodnot podle smlouvv o sdruženi. jelrož
je obec *polečnikem, nekoupila ani neprodala cenné papíri.,, obligace, nevydala krrmunálni
dluhopisy" nezřidila ani nezrušila přispěl,kovou organizaci a organizačni složku- nezaložila
ani nezrušila právnickau oscbu. rleuskuteinila majethové vkladl,, do prár,nick.t-ch osob.
fiepr§vozovala hospodářskou {podnikatetskou} činnost, uskutečnila pouze leřejne zakázky
rnalého rozsahu



§" &i§ění z přer;*aumání
Při přezkaumáni hospcd*ření obce Otmíčei

§cbyty rji*t§n5 chyby a nedortatlry"

C, ?I*éní opatřa*í * c,#ťtic*ění rt§ť§§&í*{i $tšíěných:

nři nřukoumání hosnodaření za nředchozí rokv

§*byly zjištč,ny ehyby * n*doatatlqy.



D} Závěr ,

Při přezkoumáni hosporlařeni obce Otmiče za rok 2a2l podle § 2 a § 3 zákona
č, 42}!2aa4 §b," ve zněni pcedĚjšich předpisů

rťebyly zjištěny chyby * ncdost*tky.
i§ i0 odst. 3 pism. a) zákona č. 42ú/2004 §b.)

tiptlzorněni rra riziha dlt § tů odst. 4 pisnr. a} rákona č. 420/2ú04 §b,, v
l§cuvádí se.

Podíly dlc § 1S adst. 4 pism. b} z*kong č. 420l2{t0.t §b., v plaínóm zně*i:

a) podil pohledávek na rozpočtu územniho celku

b) podil závazků na rozpočtu ůzemrrihrl celku

c) p*díl zastaveniho majetku na celkovém majetku územniho celku

Koryeqtttř:
Celkov},crbjem dlouhodobych pohledávek čini 0,00 Kč.
Celkový objem dl*trhodobllch závazků čiíť l 5ól l57.43 Kč,

Otmíče l9 ů5.2022

Padpisy kontrolorů

Markéta polankova

platném znění:

0,30 o/,,

l U.0 l "/o

0!00 7ú

Výrok dle § t0 odst. 4 pisrn. t} zákonn č.42tna04 Sb.o v platném znění:r Dluh úzernniho celku nepřekročil609ir pďrměru jeho přijmů za posledni4 rozpočtové rokv

KRAJSKÝ ÚŘen
1TŘEDoČE§xtiHo xR.tre

. ir,i,q!r lfllřfnfit} auttjtl! * tilntrtíy
ljii ] | Prl.há 5. Z&lrovttá l l

kontrolor

Bc, Marcela Bažoutova, DiS



Tato zpráva o r,ýsiedku přezkoumáni lrospodařeni je současnč i návrhern zprár.y o výsledku
přezkounráni hospodařeni, pfičemž konečným zněnim zprávy §e §tává okamžikem marného
uplynuti }hůt,v stanov§fié y § ó odst, 1 pism. d) zákona č. 42al7004 Sb.. k podáni písemného
stanoviska kontrolorovi por,ěřenému řizenim přezkoumáni.

},lávrh zprávy se tyhotowje ve dvou stejnopiseeh §tejnopis č. 3 se předár,á statutárnírnu
zástupci přezkoumávanéhCI subjektu a sťejnopis ř. l se zakládá do přislušneho spisu ůeemniho
celku ledeneho Odborťm int§rnihg auditu a kontrolv Krajskéhcr úřadu Síředoč§§keho kraje,

s obsahern návrhu zprávy tl vÝsiedku přezkournáni hospodaření obce o počtu 8 stran byla
seznámena a stejnopis č. ? převzalnt pi Diana }Irdličková. staro§tka obce, Dále §taro§tka obc§
převzala r.elektronicke podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumáni hospodařeni
obce Otmiče ve strojor,č čitelnérn ťormátu PDF pro naplněni u§tanoveni § 4 ákona
č. 99i20l9 §b

Diana Hrdličkor,á
§taro§tka obce otrniče

2a?7

Rozdělovník:

Počet tisků Předáno Přel.zaI

Krajský úřad
Středočeského kraje

Obec
Otmiče Diana Hrdličková

[.Ipoeoruěni:

' ZveřejnČní ceny díln - tjpozorňujeme na povinnost obce jakoao veřejndho zadavatele.
upřavencu \' § 2l9 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek -
uv*řejnit nejpozději do -j měsícri od *plněni smtouvv na profilu zadavatele vÝši skutečně
uhrazerré ceny za piněni smlour,ry, na kterou se váahuje povinnost uveřejněni.
Li smlrruvy, jejiž drrba plněni přesahuje l rok, uveřejni r.eřejn!, zadavatel nejpozději
do 3i. března následujicího kalendářniho roku csnu za plněni smlou,u1 v předchozinr
kalendařnim roce. '

Ir,{arkéta Polánková


