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1) Rozpočet
Dne 14.12.2020 byl na zasedání ZO schválen rozpočet pro rok 2021 ve výši:
Příjmy:
5.840,000,00 Kč
Výdaje:
6.399.000,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů: - 559.000,00 Kč
Původní schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven 8 rozpočtovými opatřeními, které byly vždy schváleny
či vzaty na vědomí zastupitelstvem obce.
3/
Konečný rozpočet po všech rozpočtových změnách k 31.12.2021 :
Příjmy:
Výdaje:
Saldo příjmů a výdajů:

8.351.229,32 Kč
7.663.514,20 Kč
687.715,12 Kč

Skutečnost k 31.12.2021:
Příjmy:
Výdaje:
Saldo příjmů a výdajů:

8.277.314,30 Kč
5.923.137,65 Kč
2.354.176,65 Kč

Výsledek hospodaření byl převeden k použití do příštích let.

Rozpočet byl sestaven na základě výsledků hospodaření k říjnu 2020, priorit pro rok 2021 a v souladu se
střednědobým výhledem obce. Výsledek plnění rozpočtu byl převeden k použití do dalších let. Údaje o
plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou v podrobnějším členění podle rozpočtové skladby ve výkazu FIN 2-12,
který je přílohou tohoto návrhu a k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Dušníky.

2)

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2021
Peněžní prostředky k 31. 12. 2021:

9.029.644,18 Kč

Z toho: běžný účet KB
účet ČNB
pokladna

5.001.093,05 Kč
4.014.504,13 Kč
14.047,00 Kč

3) Příjmy

V oblasti příjmů došlo k navýšení především daňových příjmů (podílu na daních) a příjmů dotací.
Přijaté transfery 2021:
dotace na platy VP = 225.000,- Kč
(úřad práce)
příspěvek na výkon státní správy = 103.600,- Kč
(krajský úřad)
dotace na volby do PS ČR = 31.000,- Kč
(krajský úřad)
kompenzační příspěvek 2020 = 85.648,32 Kč
(krajský úřad)
dotace na opravu kabin = 250.000,- Kč
(krajský úřad)
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity = 5.075,- Kč
(krajský úřad)
Všechny transfery byly vyúčtovány a vypořádány dle podmínek jejich poskytnutí.
4) Výdaje
K největším výdajům roku 2021 patří především výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň (1.492 tisíce),
odpadové hospodářství (678 tisíc), činnost zastupitelstva obce (960 tisíc), místní správu (844 tisíce).
Údaje o hospodaření s majetkem
V majetkové oblasti došlo k nákupu především drobné zemědělské techniky (63 tisíce), vánoční výzdoby (77 tisíc),
vybavení dětského hřiště (133 tisíce) a k rozšíření veřejného osvětlení (218 tisíc).
5) Hospodářská činnost
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

6)

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů

1) finanční dar Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice
2) neinvestiční provozní příspěvek MŠ Dušníky
3) finanční dar Obci Stebno

-

5.000,- Kč
360.000,- Kč
40.000,- Kč

7) Peněžní fondy
Obec nemá zřízen žádný účelový fond.
8) Hospodaření příspěvkové organizace
Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci, a to Mateřskou školu Dušníky, která ukončila rok s následujícím
výsledkem hospodaření:
Náklady:
2.917.641,73 Kč
Výnosy:
2.926.044,21 Kč
Výsledek hospodaření: + 8.402,48 Kč

9)

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 7.12.2021 a 17.5.2022 kontrolory Krajského úřadu
Ústeckého kraje Ing.Hanou Schneiderovou a Žanetou Kropáčovou . Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v
budoucnosti. Zpráva z přezkoumání je v plném znění uvedena jako příloha tohoto návrhu.
10) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty za rok 2021 činil: + 2.274.926,99 Kč.

