vyvěšeno: 19.5.2022

Projednáno a schváleno na schůzi zastupitelstva obce Hatín 19.5.2022

Schválený závěrečný účet za rok 2021 za obec Hatín
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího
Ukazatel
2021
rozpočtu v tis. upr.rozpočet skutečnost
Kč
Příjmy po
11 882
11 940
konsolidaci
Výdaje po
7 426
6 712
konsolidaci
Financování -4 456
-5 227
třída 8
Saldo-HV po
4 456
5 227
konsolidaci
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
Počet změn rozpočtu 0 a provedených 4 rozpočtové opatření.
Objem RO v Kč v příjmech 2 252 tis. Kč vyšší a objem RO v Kč ve výdajích o 540,12 tis.
Kč nižší.
Navýšení příjmů je z důvodu vyšších daňových příjmů a příjem dotace. Ponížení výdajů
je hlavně z důvodu nedokončených stavebních prací – oprava komunikace v Hatíně. Na
některých paragrafech ale došlo k navýšení z důvodu nepředvídaných výdajů.
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
Dosažený přebytek je Kč 4 627 746,38 Kč.
Zůstatek na všech účtech celkem Kč 10 582 885,54 KČ
z toho na ZBÚ
6 854 675,78 Kč
ČNB
3 728 209,76 Kč
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů),
porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích
Obec Hatín nemá žádné fondy.
Od roku 2016 má obec Hatín úvěr na výstavbu ZTV Hatín pro nové rodinné domy. Úvěr je
od Komerční banky a.s. a k 31.12.2021 byl ve výši 529 030,61 Kč splatné k 31.10.2025.
tento úvěr bude splacen příští rok.
Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.2021 – 529 030,61 Kč
5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.
Vlastní příjmy
2021
po konsolidaci upr.rozpočet skutečnost
v tis. Kč
5801
5824
daňové
811
859
vlastní

-1-

nedaňové
vlastní
kapitálové
celkem vlastní
příjmy

4860

4846

11 472

11 529

Daňové příjmy se nyvýšily hlavně z dani z nemovitostí z důvodu velké výstavby rodinných
domů a dále došlo k navýšení DPH. Kapitálové příjmy byly z prodeje plynovodu.
6. Srovnání dynamiky příjmů obce Hatín po konsolidaci s rokem minulým
Ukazatel rozpočtu
2021
po konsolidaci v upr.rozpočet skutečnost
tis. Kč
vlastní příjmy
11 472
11 529
celkem
neinvestiční dotace
190
190
celkem
investiční dotace
220
220
celkem
ostatní, jiné příjmy
0
0
celkem
celkem příjmy po
11 882
11 939
konsolidaci
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2021
UZ

Označení účelové dotace
Dotace na výkon státní správy

98071 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR
98037 Kompenzační bonus
X

Celkem ze státního rozpočtu

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

70 800,-

70 800,-

0

60 000,-

33 724,17

26 275,83

59 460,62

59 460,62

0

190 260,62

163 984,79

26 275,83

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

220 000,-

220 000,-

0

220 000,-

220 000,-

0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2021
UZ

Označení účelové dotace

00711 Dotace z Programu obnovy venkova
X

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

V roce 2021 jsme získali dotaci na komunikaci pod ČOV z programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
Všechny dotace byly použity dle dotačního titulu a rozdíl byl vrácen na účet dle pokynů Jihočeského kraje.

Přehled dotací a darů poskytnutých jiným obcím a sdružením
ORG

Označení účelové dotace

Poskytnuto Kč

Členský příspěvek Silva Nortica

1 440,-

Členský příspěvek SMO ČR

2 848,96

Dar SDH Hatín

7 000,-

Dar SDH Stajka

7 000,-

Dar obcím postižených tornádem
X

127 800,-

Celkem poskytnuté příspěvky

146 088,96
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Finanční dary pro obce postižené tornádem byly zaslány na účty zřízené Sdružením místních
samospráv ČR z.s. Obec Hatín poskytla 100 000,-Kč z rozpočtu obce a částka 27 800,-Kč
byla poskytnuta občany obce Hatín.
8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu,
státních fondů a z rozpočtu kraje.
Všechny dotace byly použity dle účelu, na které byly poskytnuty.
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje
Ukazatel rozpočtu
2021
po konsolidaci v upr.rozpočet skutečnost
tis. Kč
Běžné výdaje
4126
3450
celkem
Kapitálové výdaje
3300
3262
celkem

V roce 2021 se podařilo vystavět sklad technického zařízení v Hatíně a komunikaci pod ČOV
okolo technického skladu.
Analýza kapitálových výdajů v roce 2021
položka

kapitálový výdaj v Kč

61
62
63
64
X

Kapitálové výdaje celkem

skutečnost
3262
0
0
0
3262

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných
katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do
roku následujícího.
Obec Hatín nepostihly žádné živelné katastrofy, proto nemusela žádat o dotace.
11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle
odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či
hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací včetně komentáře k
řešení ztrátovosti.
Obec Hatín nemá žádnou příspěvkovou organizaci.
12. Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu roku 2021
Obec Hatín má od roku 2016 úvěr od Komerční banky a.s., který byl pořízen na výstavbu
ZTV Hatín. Obec má dostatečné finanční prostředky na splácení úvěrů.
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