Obec Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice
Závěrečný účet obce Otice za rok 2021
Stavy účtů a pokladny
Obec Otice vstoupila do roku 2021 s vyrovnaným rozpočtem jak na straně výdajů, tak příjmů a to
62 772 000,-Kč. Na všech účtech obce bylo k dispozici k 1.1.2021 54 556 392,19 Kč. Stav pokladny byl na
konci roku převeden na běžný účet, takže zůstatek k 31.12.2021 byl 0 Kč.

Plnění rozpočtu
Obec vstoupila do roku 2021 s vyrovnaným rozpočtem. Během hospodaření v roce 2021 došlo
k několika úpravám rozpočtu a to prostřednictvím 8 rozpočtových opatřením schválených Radou obce
Otice. Na straně příjmů byl původní schválený rozpočet překročen o 44% a rozpočet po změnách o 31%,
došlo k tomu především díky daňovým příjmům a kompenzačnímu bonusu, který obec získala dle počtu
obyvatel. Na straně výdajů schváleného rozpočtu bylo vyčerpáno 38%, po rozpočtových opatřeních je
výše čerpaných výdajů 34%. Oproti plánu nebyly realizovány projekty – Projektová dokumentace a
výstavba lokality Slavkovská, Rekonstrukce KD, projektová dokumentace intenzifikace ČOV a
rekonstrukce a rozšíření hřbitova. Celkové hospodaření obce je shrnuto v příloze – Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu.

Zadlužení obce
Obec neměla v roce 2021 žádné úvěry a není po splatnosti svých závazků k 31. 12. 2021.
K tomuto datu měla obce pohledávky za předpis stočné ve výši 783 819,50 Kč. Pohledávky byly splatné
do konce března 2022 a jsou již uhrazeny.

Přijaté a vyplacené transfery
Obec Otice byla v roce 2021 příjemcem několika transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a rozpočtu Evropské unie. Současně je obec taky poskytovatelem finančních
podpor pro místní spolky a jednotlivce dle předložené Žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu obce Otice.
Obec byla povinna si zřídit účet č. 94-216821/0710 a 2006-216821/0710 u ČNB, které slouží pro
příjem dotací od poskytovatelů dotace. Na prvně jmenovaný účet byly v roce 2021 přijaty dotace:
•
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•

kompenzační bonus na každého obyvatele v rámci kompenzací spojených s pandemií COVID-19
v celkové výši 309 898,08 Kč,

•

na obnovu a zajištění lesních porostů ve výši 21 906,- Kč od Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje,

•

na výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR ve výši 31 000,- Kč od Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje,

•

na akci Úprava veřejného prostranství u pekárny ve výši 38 064,18 Kč od Ministerstva životního
prostředí,

•

na akci Rekonstrukce parkoviště na ul. K Rybníčkům ve výši 739 000,- Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj,

•

na akci Regenerace plochy u nádraží v Oticích ve výši 1 000 000,- Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj,

•

poskytnutí účelové neinvestiční dotace HZS Otice ve výši 12 839,- Kč od Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje,

•

akci Rekonstrukce komunikace ul. Domky ve výši 4 578 532,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj

Finanční prostředky z tohoto účtu byly ve výši 4 890 000,- převedeny na běžný účet u České
spořitelny a z něho byly také hrazeny všechny jmenované investiční akce. Stav finančních prostředků na
účtech u ČNB k 31. 12. 2021 je ve výši 4 721 590,09 Kč.
Veškeré přijaté i vyplacené transfery jsou uvedeny ve Zprávě o přijatých a vyplacených
transferech v roce 2021.

Majetek obce
Obec Otice pořídila v roce 2021:
A. Stavby v hodnotě 10 405 151,81 Kč – jednalo se o přechod na ul. Hlavní u školky, komunikace ul.
Domky a park u nádraží včetně osvětlení.
B. Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 000,- Kč nebyl pořízen.
C. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 166 603,43 Kč.

Finanční kontrola
Vyplacené transfery obcí Otice podléhají finanční kontrole, kterou obec musí provádět u
příjemců finančních prostředků. Finanční kontrola byla provedena u všech příjemců transferů na základě
uzavřené Smlouvy o přidělení veřejné finanční podpory pro rok 2021 a u vlastní příspěvkové organizace
– Základní škola a Mateřská škola Otice, příspěvková organizace, Kylešovská 105, Otice. Roční zpráva o
výsledcích finančních kontrol za rok 2021 je přílohou této zprávy.
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Přílohou Závěrečného účtu obce jsou výkazy k 31. 12. 2021:
1)

Návrh závěrečného účtu za rok 2021,

2)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12,

3)

Rozvaha,

4)

Výkaz zisku a ztrát,

5)

Příloha výkazu zisku a ztrát,

6)

Zpráva o přijatých a vyplacených transferech v roce 2021,

7)

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021,

8)

Důvodová zpráva, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a příloha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Otice,

9)

Zápisy z provedených veřejnosprávních kontrol,

10) Inventarizační zpráva,
11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Pro obsáhlost těchto výkazů a zápisů není možné zveřejnění na úřední desce obce Otice
v papírové podobě. S uvedenými materiály je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Oticích.
V celém rozsahu jsou zveřejněny na elektronické úřední desce obce Otice - www.Otice.cz.

Zpracovala: Jana Šmídová
V Oticích 23.května 2022
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Příloha č. 1

Zpráva o přijatých a vyplacených transferech obce Otice v roce 2021
Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, krajského úřadu a rozpočtu Evropské
unie.
1. pol. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR
-

volby do PS Parlamentu ČR

31 000,00 Kč

-

kompenzační bonus v rámci kompenzací spojených s pandemií COVID-19

309 898,08 Kč

2. pol. 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
-

transfer na činnost místní správy

332 400,00 Kč

3. pol. 4116 – Ostatní neinv. Přijaté transfery ze st. rozpočtu
-

transfer na obnovu lesních porostů a činnost HZS

34 745,00 Kč

4. pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
-

záloha na transfer – optimalizace systému nakládání s komunálním odpadem 36 694,50 Kč

5. pol. 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- dotace „Parkoviště k Rybníčkům“
- dotace „Regenerace plochy u nádraží“
-

akce“ Úprava veřejného prostranství u pekárny v obci Otice“

-

dotace „Rekonstrukce ulice Domky“

739 000,- Kč
1 000 000,- Kč
38 064,18 Kč
4 578 532,- Kč

6. pol. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
-

dotace k rekonstrukci lávky přes Hvozdnici

Přijaté transfery celkem

Tel.: 739166666

bankovní spojení: Česká spořitelna 1851576379/0800

79 071,16 Kč

7 179 404,92 Kč
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Vyplacené transfery obcí Otice dle schváleného rozpočtu na rok 2021
1. Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizaci
Na základě schváleného rozpočtu obec Otice poskytla své příspěvkové organizaci – Základní škola a
Mateřská škola Otice, příspěvková organizace, Kylešovská 105, 747 81 Otice neinvestiční příspěvek na
provoz ve výši 1 450 000,- Kč.

2. Veřejné finanční podpory
Obec Otice vyplatila na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2021
finanční prostředky:

Veřejná finanční podpora byla rozdělena mezi žadatele:
Myslivecký spolek Hvozdnice Otice

15 000,- Kč

Český svaz zahrádkářů, ZO Otice

8 000,- Kč

Český svaz chovatelů, ZO Otice

7 000,- Kč

Nohejbalisté Otice

10 000,- Kč

Eva Havranková, Otice

5 000,- Kč

Tělovýchovná jednota Otice
Sbor dobrovolných hasičů Otice
AVZO TSČ ČR p.s. Otice

145 000,- Kč
45 000,- Kč
5 000,- Kč

Ženský pěvecký sbor Otice

15 000,- Kč

Tomáš Havel

2 500,- Kč

Nela Havlová, Otice

2 500,- Kč

Klub seniorů Otice

13 000,- Kč

Tenisový klub Otice z.s.

10 000,- Kč

Celkem

283 000,- Kč

Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byla u všech příjemců finanční podpory a
příspěvkové organizace provedena kontrola hospodaření s přijatými finančními prostředky.

V Oticích 23. května 2022
Zpracovala: Jana Šmídová
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Příloha č. 2

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021
1) Neinvestiční transfery spolkům
Zastupitelstvo obce Otice dne 9. prosince 2020 schválilo přidělení veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce Otice na rok 2021 ve výši 283 000,- Kč.
Veřejná finanční podpora byla rozdělena mezi žadatele:
Myslivecký spolek Hvozdnice Otice

15 000,- Kč

Český svaz zahrádkářů, ZO Otice

8 000,- Kč

Český svaz chovatelů, ZO Otice

7 000,- Kč

Nohejbalisté Otice

10 000,- Kč

Eva Havranková, Otice

5 000,- Kč

Tělovýchovná jednota Otice
Sbor dobrovolných hasičů Otice
AVZO TSČ ČR p.s. Otice

145 000,- Kč
45 000,- Kč
5 000,- Kč

Ženský pěvecký sbor Otice

15 000,- Kč

Tomáš Havel

2 500,- Kč

Nela Havlová, Otice

2 500,- Kč

Klub seniorů Otice

13 000,- Kč

Tenisový klub Otice z.s.

10 000,- Kč

Celkem

283 000,- Kč

Celkem veřejná finanční podpora 283 000,- Kč

U všech jmenovaných příjemců finanční podpory byla v roce 2021 provedena veřejnosprávní
kontrola za účelem čerpání finančních prostředků. Kontrola neshledala žádné nedostatky a
dotace byly příjemci vyčerpány na 73,80 %, vráceno bylo 74 126,00 Kč.
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2) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Zastupitelstvo obce Otice dne 9.12.2020 v rozpočtu pro rok 2021 schválilo neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci - Základní škola a Mateřská škola Otice, příspěvková
organizace, Kylešovská 105, 747 81 ve výši 1 450 000,- Kč. Hospodaření příspěvkové organizace
s těmito prostředky bylo prověřeno dvěma veřejnosprávními kontrolami dne 16.9.2021 a
7.4.2022.
Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

V Oticích 23. května 2022
Zpracovala: Jana Šmídová
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