
  

 

 

 

 Závěrečný účet obce Vidlatá Seč za rok 2021  

IČO:00277550 
 

 

V roce 2021 hospodařila obec Vidlatá Seč dle schváleného rozpočtu, který byl schválen OZ Vidlatá 
Seč dne 31.3.2021 a který byl v průběhu roku upravován (rozpočtová opatření Fin. odboru Pardubického 
kraje, Krajského úřadu Pardubice, přijaté dotace, zapojení navýšených příjmů, úpravy mezi položkami 
rozpočtu apod.). 

 

1.Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 (v Kč)  
 

(v Kč) Příjmy (po 

konsolidaci) 

Výdaje (po 

konsolidaci) 

Financování 

Schválený rozpočet (SR)          5 540 000,00       5 540 000,00        

Upravený rozpočet (UR)         6 563  000,00         9 102 165,00   2 539 165,00 

Skutečnost        6 562 761,03         9 019 131,40  2 456 370,37 

% plnění UR 100             99,09         96,74 

 

Stavy na účtech k 31. 12. 2021: 
 

       - běžný účet ČSOB      4 117 431,69 Kč 

       -  účet u ČNB      2 624 053,15 Kč 

       - běžný účet – Česká spořitelna                  0,00 Kč 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové 
skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Vidlatá Seč (výkaz Fin 2-12) 

Výsledek hospodaření k 31.12.2021:    2 222 956,76 Kč  

2.Hospodářská činnost obce 

Obec Vidlatá Seč nevede hospodářskou činnost. 

 

3.Stav účelových fondů a finančních aktivit. 
 

Obec Vidlatá Seč netvoří jiné účelové fondy. 

 

4.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 
úrovně 

 
V roce 2021 

 přijala obec Vidlatá Seč tyto transfery: 

- neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného  
dotačního vztahu             70 800,- Kč (pol. 4112)

  

                                                                                                                  

-     ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu        252 800,-Kč (pol.4116) 

 

MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím Pa kraje neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH 

(pol.4116 UZ 14004)  42 800,-Kč 

 

Dotace od ÚP - vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  (  pol.4116 UZ 13101)  

210 000,-Kč 

 

 

- neinvestiční př. transfery od krajů     156 552,-Kč(pol.4122) 

 

Dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje  ( Programu obnovy venkova – dotační titul 2)-podpora 

místní prodejny Smíšeného zboží) 39 774,-Kč 



  

Programová dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (Program obnovy venkova -dotační titul 1 ) 

oprava obecní studny    110 000,-Kč 

Dotace z  rozpočtu Pa kraje na hospodaření v lesích-těžba kůrovcových stromů  6 778,-Kč 

               

 

- neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 95 547,13 Kč(pol.4111)

          

 Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny  

(položka 4111 UZ 98071) 31 000,-Kč 

Tato dotace nebyla vyčerpána a vratka činí 13 872,-Kč 

Příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí 
Pardubického kraje v roce 2021.(položka 4111 UZ 98037) 64 547,13 Kč 

 

-  investiční přijaté transfery ze státních fondů   127 600,-Kč(pol.4213) 

 

Investiční dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu   - příspěvek společenství EU investiční část 
81 664,-Kč (položka 4213 UZ 89518)-příspěvek z národních zdrojů investiční část 45 936,-Kč(položka 4213 UZ 
89517) 

Ostatní vztahy ke státnímu rozpočtu byly dodrženy. 
 

 

5.Hospodaření příspěvkové organizace-ZŠ Vidlatá Seč 

 
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele        200 000,-Kč  

Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353)   3 788 737,-Kč 

Neinvestiční dotace OP VVV- Šablony II (UZ 33063) čerpaná dotace       84 044,-Kč 

Neinvestiční dotace OP VVV-Šablony III (UZ 33063) čerpaná dotace     108 630 ,-Kč 

 

Celkem výnosy z transferů: 4 181 411,-Kč          

        

Výsledek hospodaření k 31.12.2021     0,- Kč 

Stavy účtů k 31.12.2021        

-běžný účet            568 415,83 Kč 

-účet FKSP              22 919,32 Kč 

-pokladna              13 850,-Kč  

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace je založena na OÚ Vidlatá Seč. 
 

 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. 

Dne 8.3.2022 provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje přezkoumání hospodaření 
Obce Vidlatá Seč za rok 2021. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
 Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021: 

 Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb. nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

   

 

Celý obsah závěrečného účtu obce Vidlatá Seč (vč. Rozpočtu, plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové 
skladby, Fin 2-12 M, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Rozvaha a zápis z inventarizace k 31. 12. 2021, je 

k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Vidlaté Seči. 
 

Příloha: 
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Vidlatá Seč, IČ: 00277550 ze dne 

8.3.2022 

 

U vyvěšení v elektronické podobě jsou přiloženy kopie výkazů: 
 

a) Fin 2-12 M/Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních 
rad a dobrovolných svazků obcí/ k 31.12.2021 

b) Rozvaha/Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti/ 
k 31.12.2021 

c) Příloha /Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti/ 

k 31.12.2021 

d) Výkaz zisku a ztráty/ Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů 
soudržnosti/ k 31.12.2021 



  

 

 

 
                     Luboš Herold – starosta obce 

 

 

 

 

Zpracovala: Renzová 

Tel.: 461 631 261 

IČO: 00277550 

e-mail: vidlata.sec@worldonline.cz 

 

 

 

 Návrh závěrečného účtu obce Vidlatá Seč zveřejněn dne:  13.5.2022 

 Návrh závěrečného účtu obce Vidlatá Seč sejmut  dne:  31.5.2022 

  

Závěrečný účet obce Vidlatá Seč za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vidlatá Seč za 
rok 2021 byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Vidlatá Seč č.4/5/2022 dne 31.5.2022. 

Schválený Závěrečný účet obce Vidlatá Seč za rok 2021 zveřejněn do schválení Závěrečného účtu obce za rok 
2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































































































