Závěrečný účet obce Páleč za rok 2021
/ zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
ve znění pozdějších předpisů /
Údaje o obci:
Adresa:
IČ:
Tel. fax:
e-mail:
Peněžní ústav:

Obec Páleč, Páleč č.p. 65, 273 71 Zlonice
00640565
724 351 108, 312 591 223
ou.palec@seznam.cz
ČS Slaný, č. účtu:
0388164369/0800
ČNB Praha, č. účtu:
94-5618141/0710

Počet obyvatel k 31.12.2021:
213
Počet členů zastupitelstva:
5
V roce 2021 pracovaly finanční a kontrolní výbor dle zápisů o činnosti.
Počet veřejných zasedání celkem:
11
V roce 2021 byly vydané Obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracovávána firmou
TRIADA spol. s.r.o.Praha

1. Počáteční stav na běžném účtu u ČS k 1.1. 2021
Konečný stav na běžném účtu u ČS k 31.12.2021
Počáteční stav na účtu Fondu oprav u ČS k 1.1. 2021
Konečný stav na účtu Fondu oprav u ČS k 31.12.2021
Počáteční stav na běžném účtu u ČNB k 1.1. 2021
Konečný stav na běžném účtu u ČNB k 31.12.2021

4.310.139,42 Kč
8.571.107,12 Kč
285.000,00 Kč
380.000,00 Kč
1.403.664,06 Kč
2.020.221,83 Kč

2. Stav přijatých nesplacených úvěrů
- přijaté
- stav k 31.12.2021

0
0

3. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Páleč za rok 2021
Výkaz o hospodaření obce v roce 2021
Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2021

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a
dotace poskytnuté:
Poskytovatel:

účel:

položka:

rozpočet:

KUSK

Volby do Poslanecké sněmovny 4111
Parlamentu České republiky

0,-

21.488,-

KUSK

Jednorázový neúčelový
Příspěvek ze st. rozpočtu

4111

0,-

47.663,08

KUSK

Globální dotace

4112

70.000,-

SFŽP

Dotace na projekt čističky

4113

0,-

MPSV

Veřejně prospěšné účely

4116

150.000,-

132.500,-

KUSK

Dotace Autobusová zastávka

4222

0,-

168.498,-

skutečnost:

70.800,1.303.641,89

KUSK
Dotace Herní prvky
4222
0,205.699,………………………………………………………………………………...……………….
Celkem:
220.000,1.950.289,97

V roce 2021 obec Páleč poskytla 5 obcím postiženým tornádem příspěvek v celkové výši
10.000,- Kč.
Rozpočtové hospodaření:
Vyrovnaný rozpočet obce Páleč na rok 2021 zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne
16.12.2020. Předpokládané příjmy činily částku 3.755.000,- Kč, výdaje byly rozpočtovány ve
stejné výši.
Během roku zastupitelstvo schválilo postupně 10 rozpočtových opatření, která měnila výši
rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Výsledek hospodaření:
Výsledkem hospodaření obce Páleč za rok 2021 je zisk ve výši 1.710.203,55 Kč dle Výkazu
zisku a ztráty. Hospodářský výsledek je také zobrazen ve výkazu Rozvaha územně
samosprávných celků.

Inventarizace majetku:
Plán inventur byl vydán starostkou obce Páleč dne 24.11.2021. Stanovený termín provedení
inventarizace od 13.12. 2021 až 16.1. 2022. Inventarizační zpráva byla předána ke schválení
dne 23.1.2022. Nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, ani přebytky, ani manka.
Nedílnou součástí této inventarizační zprávy jsou inventární sumáře a soupisy majetku,
zařazovací a vyřazovací protokoly.
Přezkoumání hospodaření obce Páleč za rok 2021:
Přezkoumání hospodaření obce Páleč za rok 2021 se uskutečnilo ve dnech 22.10.2021
a 17.5.2022 Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
Při přezkoumání hospodaření obce Pálče nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Páleč je nedílnou součástí tohoto návrhu
závěrečného účtu.

Návrh závěrečného účtu Obce Páleč za rok 2021 byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední
desce Obce Páleč v době od 26.5.2022 do 12.6.2022.

Zpracovala: Jitka Vránová, účetní.

V Pálči dne:

29.6.2022

Schváleno ZO Páleč dne: 29.6.2022
Zveřejněno: 30.6.2022

