Zóvěrečný účetobce Krhanice pro rok 202l
I. Finančníhosnodaření obce v roce 202I
A. Rozpočet obce Krhanice
Na Zastupitelstvu obce byl dne 18. 12. 2020 schválen schodkoqi rozpočet obce Krhanice
pro rok 202t, který byl krytý finančnírezervou minulých let. obec měla zpracovartý
a schválený střednědobý výhled rozpočtu obce (příloha č. 1).

{

Údaie o plnění rozpočtu oříimů a vý'daiů
Ro4očet obce v podrobném členěnírozpočtovéskladby je uveden ve rnýkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu obce (příloha č.2).

,/

k3t. 12.2021

Plnění

-

Schválený rozpočet
(v tis.Kč)

Tř.l

- Darlové příjmy

Tř.2-Nedaňovépříjmy
Tř. 3 _ Kapitálové příjmy

Tř.4-Přijatédotace
Celkem příjmy

Upravený
rozpočet
(v tis.

Kč)

Phění

(v tis.

Kč)

Podíl na
celk'příjmech
(v

o/o)

12249,00

17 248,68

t9 424,97

71,68

665,88

2 480,25

2 781,75

10,26

0,00

145,00

145,93

0,54

424,44

2 240,43

4 746,85

17,52

13 339,32

221t4,36

27 099,50

100,00

Celkem příjmy po
konsolidaci

r'

Skutečnost

24 430,05

k 31. 12. 2021

-

Schválený rozpočet
(v tis.Kč)

Upravený
rozpočet
(v tis.

Kč)

Skutečnost
(v tis.

Kč)

Podíl na

celk.ýdajích
(v

%r)

Tř.5 - Běfué výdaje

t3 312,40

16 320,93

15'720,80

75,97

Tř. 6 - kapitálové výdaje

2 011,50

7 429,83

4 9',13,46

24,03

Celkem výdaje

15 323,90

23 750,76

20 694,26

100,00

Celkem výdaje po
konsolidaci

18 024,80

Hospodďení obce zarok2}2I skoněilo saldem hospodďení:

*

tisíc Kč.

Rozpočtovtú opatření

V roce 2021bylo provedeno celkem

Ztoho:

+ 6.405,25

10 rozpočtoqých opatření.

- 5 rozpočtových opatření provedlo zasfupitelstvo obce,
- 5 rozpočtová opatření provedl starosta (tato opatření bere na vědomí zastupitelswo obce).

B. Přehled majetku, pohleddvek a zóvazků obce
výkuy tykajícíse hospodďení

obce zarok2021 jsou přílohami tohoto zápisu (příloha č

3,4,5).

*

Přehled maietku, pohledóvek a zóvazků obce

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace obce (slovní popis)
k3I.12.20212
1. Účetni metody _ pokladna je vedena v odděleném reŽimu (pouŽití rozpočtovéskladby
na účtu26I _ Pokladna).

2. Krátkodobé pohledávky: 2.647 tisíc Kč.

3. opravné položky _ vyťvařeny ve qýši |0%o zakaždých 90 dní po splatnosti. ostatní
zákonné rezerw a opravné poloá<y v roce 202I neby|y vytvořeny.
4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0 tisíc Kč.
5. Krátkodobé závaz1<y: I.496 tisíc Kč.
6. Závazky Y,tyté zástavním právem nebo jinak jištěny: obec Krhanice nemá takovéto

závazky.
7. Závazky nevedené v úěetnictví: nejsou.
8. Najatý majetek (finančníleasing): Úoetni jednotka nepořídila žádný majetek formou
leasingu.
9. Majetek zatižený zástavním a jiným věcným právem: Zástavni právo obec Krhanice nemá.
10. Dloúodobý majetek: V pruběhu rohl 202l byl pořízen dloúodobý }unotď majetek
v částce 8.412 tisíc Kč (např. zěuemi víceúčelovéhohřiště, přechod pro chodce v Prosečnici,
chodník dětské hřiště, vodovodní řady a přípojky, schodiště v Hodkově, zpevněné plochy
nahřbitově a pod kontejnery, obecní sklad _ dvougaútž,radar na měření rychlosti, ...)
avyŤazen majetek ve qiši 71 tisíc (zejména šlo prodej skladů v Hodkově). Dále byl pořízen
drobný dlouhodobý hmotny majetek ve výši 330 tisíc Kč (např. ochranné pomůcky pro
hřiště, stojany
JSDHO, tablet pro JSDHo, stoly a tavičky pro klubovnuzázemi víceúčelového
na kola, nádoby na posyp' vyvětvovací pila, ...).
Přírůstekpozemků byl v částce 178 tisíc Kč. Úbytek pozemků v částce 4 tisíce Kč.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se zrnýšil vroce 202I o 3.635 tisíc Kč a snížil
o 8.134 tisíc Kč.
Finančníinvestice: na účtu069.50 jsou vedeny hromadné akcie Úpravny vody Želívka,
nazél<ladě nepeněŽrích vkladů oceněné pořizovací cenou. obec je minoritním akcionařem.
11. Významné dlouhodobé závaA<y: obec Krhanice má k3I. 12. 2021 dlouhodobé zavazJ<y
v částce 815 tisíc Kč, jedná se o přijatou zá|ohu Ía transfery dotace
naCZ.O5.5.18/0.0/0.0lp_I2llOO10073 Zatepleni, qýměna zdroje tepla v ZŠv obci Krhanice,
projekt na víceletéobdobí.
12.IJeetni jednotka vede podrozvahovou evidenci: operativní evidenci drobného hmotného
a nehmotného majetku (majetku pod zákonem stanovenou hranici pto zařazování drobného
majetku), ostatní majetek (majetek svěřený příspěvkoým otgantzacím), dále v podrozvahové
evidenci sleduje dlouhodobou pohledávku z jiných smluv na budoucí odprodej STL přípojek,
očekávanétransfery na CZ.05.5.l8/0.0/0.0/l9-12Il00l0073 Zateplení, qýměna zdroje tepla
v
v obci
CZ.05.5.18 6nn.ottg I2Il0Ol0O72 Pořízení centrální
vzduchotechniky do ZŠKrhanice.
13. Udaje dle vyhlášky Ó. 41012009 Sb.: Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem:
29O 262 m2. V;ýše ocenění lesďch porostů: 16 545 tisíc Kč (57 Kč,lÍf),obec vede tuto
skuteěnost v poďrozv aze.
14. Úeetní jednotka nemá majetek charakteru uměleckých děl a předmětu.

ZŠ
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Aktiva:
Aktiva BRUTTO
I48 344 873.44Kč

Rozvaha

-

Stólá ahiva BRUTTO

911'6l Kč
oběžnó alďiva BRUTTO
27 8I8 96l,83 Kč

l20

525

Aktiva KOREKCE
24265 82I,62Kě
V tom:

Aktiva NETTO

I24 079 051'82 Kč

Stálá aktiva KoREKCE
24265 82l,62Kč
oběžná ahiva KOREKCE
X

Rozvaha - Pasiva:

Stálá ahiva NETTO
96260 089,99 Kě
oběžnó ahiva NETTO
27 8r8 961,83

Ztohot

Pasiva celkem

cizí zdroie lcrvtí
2 3Il 571'99 Kě

vlastní zdroie lcrytí
I2I767 479'83 Kč

I24 079 051'82 Kč

a
Nákladv celkem
VÝnosv celkem
Výsledek hospodďení běŽného účetníhoobdobí (po zdanění)

902.66Kč
22 950 654'83 Kě
9 168 752,t7 Kč
13 781

*

Hodnocení spoluprdce mezi obcemi. DSo
obec je členem následujících dobrovolných svazků obcí, kam poskytla tyto neinvestiční
příspěvky:
o Týnecko _ svazek obcí: příspěvek ve \.ýši 12 595 Kč
o BENE-BUS (dopravní obsluŽnost): příspěvek ve výši257 495 Kč.

{

Fond -íinancovóní obnoryt vodovodů obcí Krhanice a Prosečnice
od 1.1.2019 je ňízen Fond ťrnancování obnovy vodovodů obcí Krhanice aProsečnice.
Konečný stav Fondu k31.I2.202l byI654 341Kč,.

{

Poskvtovóní dotací a příspěvků neziskovým a podobný,m oreanizacím, sdružením
obec Krhanice poskytla v roce 2021ýto ostatní neinvestičnídotace, dary a příspěvky
neziskovým a podobným otgarizacim:

o
o

SdruŽení měst a obcí Čn: člens\p příspěvek ve ýši 4 516 Kč
Sdružení místníchsamospráv ČR: členslcy příspěvek ve qýši 5 479,I2Kč

a

Darovací smlouuy:

Poskytnutí
neúčelovéhodaru
pro r.2021 ve výši

Příjemce
Tělocviěná jednota SokolKrhanice,

tČo: otoo4723,257

42 Krhanice

lČo:z+sl2355,Tyršova206I,256 OI Benešov
Rytmus Střední Čechy, o.P.S., lČo zlgoz508, F. V. Mareše 2056,256
0l Benešov

RUAH,

o.P.S.o

J

Kč
5 000'00 Kč

9 000'00

3 000'00

Kč

Spolek zdravotně postiŽených a senioru Týnec nad Sázavou, I Čo:
26612291, K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
B enešovský klub onkolo gicky nemocných, IČ06 8 99 7 426, Vnoučková
1699,256 0t Benešov
18623433 Sokolská 584'257 22
Tři, z.ú.,I
Jan
tČo eTls585, Hrachov 1 262 56 S
o
Ochrana
Zo ČsoP Vlašim' .s., I :18595677 Pláteníkov a 264, 258 01 Vlašim
Sbor dobrovolných hasičůKrhanice, tČo: oot:+234,257 42 Krhanice

Kě

3 000'00

Kč

Kč
3 000'00 Kč
5 000'00

SH ČMS - okresní sdruŽení hasičůBenešov' p.s., IČo: 63826909,Nová
Pražská 1903,256 01 Benešov
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.' nemocnice Středočeského
kraje, Máchova 400,256 01 Benešov,IČo 272 53 236

3 000'00

Kě

3 000'00

Kč

2 000'00 Kě

Celkem neúčelovéÍinančnídary

a

8 000'00

25 000'00

Kč

69 000'00

Kč

V e ř ej n op r óv ní s mlo uvy :

číslosmlouvy

Název smlouvy
(účelposkytnutí)

DoTČINNosT12021lol

Činnost TJ Sokol
Krhanice v roce202l

DoTČINNosTlzozll02

Podpora činnosti SDH
Krhanice v roce2021

Příjemce

TJ Sokol

Krhanice

SDH Krhanice

příspěvek

čerpáno z
příspěvku

l20 000 Kč

80 299

Kč

Poskytnutý

Vrácení

nevyčerpaného

příspěvku

39 70l'-

Kč

wáceno 9.12.2021

9 339

Kč

9 339

Kč

0Kč

8 000

Kč

8 000

Kč

0Kč

4 000

Kč

4 000

Kč

0Kč

Kč

Zajištěni provozu
organizace a

poskýovárrí obecně

DoTČINNosTl202ll03

prospěšných činnostíve
prospěch obce
Krhanice a j1ňizených

příspěvkoých

Posázaví, o.p.s.,

IČ27129772,
ZámekJemniště
1,257 0l
Postupice

organizací
Posázaví o.p.s.

DOTAKCE/2021/01

Čistá reka Sázava2O2l

DOTAKCE/2021/02

Letní kino 2021

DOTAKCE/2021103

oslava 80 let založení
fotbalu TJ Sokol
Krhanice

TJ Sokol
Krhanice

Aktivní Krhanice _

Aktivní Krhanice,

DOTAKCE/2O2IIO4
DOTAKCE/2O2IIO5

ZažitKrhanice jinak
Akce Unie rodičůZŠ

Krhanice v roce202l

Jemniště

Aktivní Krhanice,
z.s.

z.s

Unie rodičůZŠ
Krhanice,

Krhanice 149

4

5370'-

Kč

15 000

Kč

9 630

60 000

Kč

60 000

Kč

0Kč

10 000

Kč

l0 000 Kč

0Kč

14 000

Kč

14 000

Kč

0Kč

wáceno l7.8.202l

{

Poskvtovúní přísoěvků nově narozený'm dětem
obec Krhanice v r. 2021 poskytla finančnídary nově narozeným občanůmKrhanic ve rnýši
66 000 Kč.

*
a

Příiem dotací a příspěvků

Přehled přiiatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu. z kraie
znakv)

Přehled

UZ

dotací v roce 2021

Položka

l0l

4tt6

14004

4116

33063

4tt6

98071

41tt

13

transferu

Aktivní politika
zaměstnanosti

Neinvestičníýdaje

JSDHO

Poskytnuto Y roce
2021

dotace (pro ZŠa pro MŠ)

Volby do PS ČR

Vyčerpáno
v roce 2021

Vráceno v
průběhu roku
2021

Finanční
vypořádání

(vratky) Y roce
2021

l80 000'00 Kč

l80 000'00 Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

l2 000,00 Kč

l2 000'00 Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

Zjednodušené projekty

Šablony _ průtoková

(účelové

-az

stótního

označeníúčelového

- UZ

488 950'00

Kč

488 950'00

Kč

62 000'00

Kč

36 608'00

Kč

25 392,00Kč

Účetové auky - projekty na více období

UZ

Položka

Označeníúčelového
transferu

Dotace za období r. 2020 q r.202
90002

4tt3

Dotace za období r.
15974

4Zt6

l

NP Životní prostředí
20 ]

9 a r.202

oP ŽP

l

2014+ Dotace

Poskytnuto
v roce 2021
30 830'00
815 8l2'30

Kč
Kč

V pruběhu roku 2021 obdrŽela obec jednoúnový nenávratÚ účeloqýpříspěvek ze státního
rozpočtu, tzv. kompeÍuačnLbonus ve ýši 238 894,28 Kč (UZ 98037), kteý je bez povinnosti
finančníhovypořádání.

o

Přehled ostatních přiiatvch dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu
Zrozpočtu státu obec obdržela vr.202I příspěvek na výkon strítnísprávy ve qýši 274 300
Kč.

5

+

Příiem darů
obec obdrŽela v roce 202L neinvestiění dary ve výši 809 513 Kč, které byly poskytnuty
zejménapro oblastkomunálního rozvoje, odpadového hospodařství, kultury,využiti volného
času dětí amládeŽe.

II. Hospodařenr nřísněvkorných organuzacr
a,

a

Zpróva o hospodaření za rok 2021 příspěvkové oreanizace Mateřskd škola Krhanice,
okres Benešov

Zarck2U2l mělaorganizace hospodařský ýsledek

1 991'81

Kč.

Orgalizace nevede doplňkovou činnost.

o

Komentář kvýnosům a nákladům:
Výnosy:
ňzovate|: otgatizace v roce 202l hospodařila s prostředky
a) finančď prostředky
odňzovatele ve výši 337 028,58 Kč.
b) finančníprostředky _ tr'tŠtrlr: organizace hospodďila s prostředky poskytnuými vtŠur
(přeposlány Krajslcým uřadem Středočeského kraje) v celkové \ďši 3 423 958,-Kč
(JZ 33353 _ přímé náklady).
c) finančníprostředky _ Projekt EU Šablony II: organizace čerpďa prostředky zuvedeného
projektu EU ve \ďši 119 948'40 Kč.
d) ťrnančníprostředky _ Projekt EU Sablony III: organizace čerpala prostředky z uvedeného
projektu EU ve wší47 683'40 Kě.
e) vlastní qýnosy: v roce 202I by|y vlastní výnosy ve výši 92 693,80 Kč (ednalo se
zejménao školné).

_

Ndklady:
Největší niákladovou položkou čerpanou z příspěvku ňizovatele jsou energie, dále pak
náklady na materiál (úklidové prostředky' drobný inventď), nákup sluŽeb (účetnía mzdové
služby, telefon, IT služby).
Komentóř kromaze:
Majetek:
Příspěvková orgatůzace má majetek vlastní a majetek svěřený. Majetek je z většíčásti
odepsán, odpisy jsou prováděny u nově pořízeného majetku (3D Panel).
Organtzace v roce 202I poÍídila vlastní drobný dlouhodobý tunotÚ majetek v celkové výši
63 765,- Kč a nevyřadilaŽáďný majetek.
Fondové hospodaření:
Fondinvestic jevevýši 18 754,80 Kč.V roce202l byltvořenporlzezodpisůanebylčerpan.
Rezervní fond vykazoval k 31.12.202I nulovou hodnotu.
V pruběhu roku202I nebyl fond tvořen ani čerpan.
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2 Yo z objemu platu. Záldadn příděl fondu činil
52 137,74Kč; Z fondu byl hrazen příspěvek na stravné a rekreace zaměstnanců.

Zhodnocení hospodaření dle zóvaznýchukazatelů zřizovatele v roce 202]
organizaci bylschválen pro rok 202l pŤíspěvek od ňzovatele ve ýši 364 850'- Kč.
V pruběhu roku202l došlo k naqýšení schváleného příspěvku odzflzovatele o 70 000,- Kč.
V pruběhu rokl202l nebyl příspěvek odzšlzovatele sniŽován a vrácen.
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Předpis vratky za hospodďení v roce 2021 ěini97 82I,42Kč.
Konečný celkoý objem finančníchprostředků zÍízovatele pouŽiých v roce 202I byl
337 028'58 Kč.
V pruběhu roku 202l nedošlo k naýšeníplánovaných zdrojů financování v oblasti příjmů.
Záv azné ukazatele hospodďení byly za j ednotlivé syntetické účtydodrženy.

výkuy

organizace Mateřská škola Krhanice k
r on aha, qýsledovka, příloha.

a

3

I.12.202l jsou uvedeny v příloze ě. 6:

Zpróva o hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Zdkladní škola Krhanice,
okres Benešov

měIa organizace hospodařslcý ýsledek 36 325,09 Kč.
Organizace vede doplňkovou činnost, jedná se o pronájem a stravování cizich strávníků.
V doplňkové činnosti organizace hospodařila se ziskem 14 715,40 Kč.

Zarok2\2|

o

Komentář kvýnosům a nákladům:
Výnosy:
a) finančníprostředky _ zÍizovatel: organizace v roce 202l hospodařila s prostředky
od ňizovatele ve \.ýši 1 97 4 36I ,96 Kč.
b) ťrnančníprostředky _ vtŠtvtt:orgatizace hospodařila s prostředky poskytnuými
tr,lŠtrlr (přeposlány Krajs\ým úřadem Středočeského kraje) v celkové qýši
16208 807,- Kč (UZ 33353 _ přímé náklady navzdéIáváni,UZ33010 _ podpora
plavaní).
'yuky
c) finančníprostředky _ projekt EU ŠablonyIII: organizace čerpala prostředky
z uvedeného projektu EU ve \.ýši l39 387,20 Kě.
d) vlastní qýnosy: v roce 202l by|y vlastní výnosy ve výši 927 596,9'7 Kč (ednalo se
zejména o qýnosy za stravné žráků,ýnosy zhospodařské činnosti a školnéza školní
druŽinu).

Nóklady:
Největší nákladovou položkou ěerpanou z příspěvku zšizovateLe jsou energie, dále pak
naklady na služby a spotřeba materiálu.
Komentář krozvaze:
Majetek:
Příspěvková orgartizace má majetek vlastní a majetek svěřený. Majetek je z většíčásti
odepsiín, odpisy jsou prováděny u nově pořízeného majetku (skleník _ dotačnítitul).
orgatizace v roce 202I pořiďila vlastní dlouhodobý majetek v celkové \.ýši 533 886'87 Kč
(elektrická pánev do školníkuchyně, výpočetnítechnika pro qiuku, učebnípomůcky,
nábytek).
Fondové hospodaření:
Fond investic je ve výši 6620l,63 Kč. Vroce 202I byl fond tvořen příspěvkem
odňzovatele a odpisy. Fond byl vpruběhu výše uvedeného období čerpan na pořizeri
elektrické pánve a opravu topení (qýměna kotle).
Rezervní fond je vyši 39 524,95 Kč. Fond byl wořen převodem zlepšenéhohospodařského
ýsledku z roku 2O2O apeněŽními dary. Čerpán byl za účelemnákupu lavic, košůna tříděný
odpad a k úhradě obědů sociálně znevýhodněných žáktt(z daru nadace Woman for Woman).
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Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2 %o zobjemu platu a ke konci roku vykazoval
zůstatek 2OI 878,93 Kč. Fond byl čerpan zejména na příspěvek na stravné zaměstnanců,
rekreaci, vitamínovépro středky.
Zhodnocení hospodaření dle závazných ukazatelů zřizovatele v roce 202]
organizaci byl pro rok2O2l poskytnut příspěvek oďňzovatele ve výši 2 45l756,'Kč;
V průběhu roku 2021 došlo k naýšeníschváleného příspěvku od zÍizovatele o dalších
121 000,- Kč. V závéruroku 202l byl vrácen příspěvek ve qýši 2l0 000,- Kč po zaíětovéni
celkoqých nákladů na energie. V roce 2022pŤi finančnímvypořádání bylo wáceno ďizovateli
388 394,04 Kč. Konečný celkoqý objem ťrnaněních prostředků zšizovatele pouŽiQých v roce
202lbyl1' 974 361'96 Kč.
Závaznéukazatele hospodďení byly za jednotlivé syntetické účtydodrženy.
škola Krhanice k 31.12.2021 jsou uvedeny v pÍíIozeč.7:
r om aha, vý sledovka' příloha.

výkuy organizace Zěkladni

III. Kontrolv hosnodaření obce
obec na ziů<ladézikona o obcích požádalao provedení přezkoumání hospodaÍeni zarok202l
IGajslcý uřad Středoěeského kraje, odbor finančníkontroly.
Přezkoumaní se uskutečnilo ve dnech: I.12.2021(dílčípřezkum) a23.2.2022 (příloha ě. 8).
Zdvěr zpřezkoumání
Při přezkoumání hospodďení obce Krhanice zarok2021 podLe $ 2 a $ 3 zékonač,.42012004
Sb., ve nĚnípozdějšíchpředpisů: nebyly zjištěny chyby a nedostatlry ($ l0 odst. 3 písm. a)
zékona č. 420 12004 sb.).

DoDATEcNÁrÍvFoR

MAjE

Dodatečná informace, které z důvodu časovéhonesouladu mezi vyvěšenímnávrhu
Závěrečného účtuobce Krhanice a jejím vmikem, nemohla b1it zveřejněna v Záv#eěném
účtu:

IV. Schválení účetnízávěrky za rok202l
Zastupitelswo obce Krhanice č. 312022 dne 2.5.2022 schválilo účetnízávěrku obce Krhanice,
účetnízávěrku Mateřské školy Krhanice a účetnízávěrku ZěkIadru školy Krhanice za rok
202r.
Závérečný účetobce Krhanice byl projednan na Zastupitelstvu obce Krhanice ě.312022 dne
2.5.2O2z, kdy Zastupitelswo obce Krhanice schválilo Závéreiný účetobce Krhanice zarok
202l adalo souhlas s celoročďm hospodďením, atobezvýhrad.

V Krhanicích dne 2.5.2022
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Zpracovali: Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice
Ing. CachováJana, účetníobce Krhanice

OBB,

Předkládá: Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice

Seznam

Příloha č.
1

2.
J

4.
5

6
7

I

Název

25

přílohy

/

Střednědobý whled rozpočtu obce na období 2020-2Í24
YÝkazoro hodnocení plnění rozpočtu obce k 3l.12.202I
Rozvaha obce k 31.12.2021
Příloha účetnízávěrky obce k 3I. 12.202t
Yýkaz zisku a ztráE obce k 3I.12.202I
YÝkarv vtŠrrnanice k 3I.12.202l (rozvaha, rtýsledovka' příloha)
VÝkazv zŠrrhanice k 31. 12.202I (romaha'rrýs1edovka, příloha)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodďení obce zarok2}2l ze dne
23.2.2022

Vyvěšeno: -{'05_2022
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