Účetní závěrka obce Otice 2021
Předložení a projednání mezitímní účetní závěrky je povinným úkonem na základě zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví. Protože se položky opakují a mění se jen výše finančních obnosů,
bylo by zbytečné pokaždé v důvodové zprávě popisovat obsah závěrky. Proto jsou v důvodové
zprávě měnící se údaje zvýrazněny tučným písmem.
Kompletní mezitímní uzávěrku vzhledem k jejímu rozsahu najde každý radní, zastupitel i občan
na webových stránkách obce.

Účetní závěrka obce Otice sestavená k 31.12.2021
Obec je na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví povinna sestavovat mezitímní účetní
závěrku za každé kalendářní čtvrtletí a roční závěrku vždy k 31. 12. daného roku.
Cílem projednání mezitímních účetních závěrek je průběžné efektivní posouzení úplnosti a
průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát obce a finanční situace
obce.
Mezitímní účetní závěrku tvoří tyto předkládané materiály:
1/Rozvaha – bilance k 31.12. 2021
– stav aktiv obce:
A.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek ve výši
160 387,92 Kč
A.II.
Dlouhodobý hmotný majetek ve výši
117 446 696,42 Kč
B.I
Zásoby/knihy Otické paměti a upomínkové předměty/ ve výši 160 183,80 Kč
B. II.
Krátkodobé pohledávky ve výši
2 726 143,62 Kč
B. III.
Krátkodobý finanční majetek ve výši
54 556 392,19 Kč
z toho: Běžný účet:
54 556 392,19 Kč
- stav pasív obce:
C. I.
Jmění účetní jednotky ve výši
92 292 874,05 Kč
C.II.
Sociální fond
10 897,84 Kč
D.II.
Dlouhodobé závazky ve výši
563 311,25 Kč
D. III. Krátkodobé závazky ve výši
823 575,73 Kč
2/ Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021 – ukazuje obraty, čili výnosy a náklady obce, včetně
výnosů a nákladů plánovaných, i těch které doposud nebyly realizovány.
Rozdíl mezi výnosy a náklady obce činí k 31.12. 2021
+ 11 443 320,38 Kč.
Výnosy obce jsou větší než náklady.
3/ Příloha (jsou uvedeny jen oddíly, které se nás týkají)
1/ oddíl A. 4.,
- pol. P.I. - ukazuje majetek vedený v podrozvaze obce – tj. majetek svěřený do užívání
příspěvkové organizaci na účet 909.
2/ oddíl C
– výše dotací na pořízení dlouhodobého majetku
C.1.
Celkem bylo obci poukázáno na účet 6 316 603,00 Kč
C 2.
Snížení stavu transferů - na základě odpisů hmotného majetku obec snižuje výši
dotace na pořízení majetku - odpisy k 31.12.2021
2 126 861,05 Kč

3/ oddíl F
G.IV.
Konečný stav sociálního fondu

10 897,84 Kč

4/ oddíl G
Stavby - vyčísluje hodnotu staveb obce, která má stavby v pořizovací hodnotě
131 612 281,91 Kč, zůstatková hodnota po odpisech činí
83 181 996,56 Kč.
5/ oddíl H
Pozemky – vyčísluje hodnotu pozemků ve vlastnictví obce, v pořizovací hodnotě činící
20 948 618,59 Kč. Pozemky se neodepisují, jejich účetní hodnota se nemění.
4/ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021 – ukazuje plánovaný rozpočet,
rozpočet po provedených úpravách (schválená rozpočtová opatření) a čerpání finančních
prostředků od počátku roku až do 31.12. 2021 podle jednotlivých kapitol rozpočtu.
Výkaz Rozpočtových příjmů je tvořen těmito základními sloupci:
- schválený rozpočet – schválen v prosinci 2020,
- rozpočet po změnách – rozpočet + schválená rozpočtová opatření v průběhu roku,
- výsledek od počátku roku – aktuální stav položky.
Příjmy obce po změnách v rozpočtu jsou naplněny na 127%.
Výkaz Rozpočtových výdajů je tvořen těmito základními sloupci:
- schválený rozpočet – schválen v prosinci 2020,
- rozpočet po změnách – rozpočet + schválená rozpočtová opatření v průběhu roku,
- výsledek od počátku roku – aktuální stav položky.
Výdaje obce po změnách v rozpočtu jsou naplněny na 41%.
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