
Schválený závěrečný účet obce Skryje

IC 31e12e2021

Závěrečný účet obce Skryje obsahuje hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2021 a
to Jak v příjmové, tak ve výdajové části, výsledky přezkoumání hospodařeni obce za rok 2021,
závěry finančního vypořádán( k ostatním veřejným rozpočtům.

Rozpočet obce Skryje na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
16.12.2020 Před jednáním zastupitelstva byl řádně vyvěšen na úřední desce i elektronické
úřední desce. Rozpočet byl schválen jako schodkový (příjmy: 4011 000,-KČ, výdaje: 6 146
000,- Kč, na rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2 135 000,- Kč bude použit zisk minulých let ).

Obec Skryje provozuje vedlejší hospodářskou činnost (VHČ), a to služby pro obyvatele
obce.

Obec Skryje není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace

Zůstatek na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2021:

BÚ u České spořitelny 10959 602,17 Kč

BÚ u Raiffeisen bank 28381,72 Kč

BÚ u ČNB 868 846,70 Kč

Termínovaný vklad u Raif.bank 2 000 000,00 Kč

BÚ u České spořitelny (VHČ) 236 330,02 Kč

Zůstatek v pokladně k 31.12.2021 — HČ 0,- Kč

Zůstatek v pokladně k 31.12.2021 — VHČ 12428,- KČ



Příjmy obce pro rok 2021 byly tvořeny daňovou výtěžností, správními poplatky,
příspěvky za poskytování služeb, poplatky za likvidaci komunálního odpadu, neinvesticnimi
dotacemi státního rozpočtu a Krajského úřadu Středočeského kraje, úroky.

Skutečné plnění rozpočtu k 31.12.2021:

Příjmy: 5 414 282,27 Kč (tj. 111,84%)

Výdaje: 4 096 536,92 Kč (tj.58,72%)

Hospodářský výsledek k 31.12.2021 činí: zisk HČ ve výši 1434759,40 Kč a ztráta
VHČ ve výši -52 950,31 Kč.

K 31.12.2021 byla provedena inventarizace majetku, veškerých pohledávek a
závazků, a to inventarizace fyzická i dokladová. Byly vyhotoveny inventurní soupisy a
zpracována inventarizační zpráva.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skryje za rok 2021.

Obec zajistila přezkoumáni svého hospodaření, vedení účetnictví a sestavení účetní
závěrky dle ustanovení ~ 4 odst.1 zákona č,420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, za rok 2021 odborem finanční
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, včetně dílčího přezkoumání hospodaření.
Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno 27.5.2022. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2021 byla předána dne 27.5.2022 se závěrečným výrokem:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky



Přílohy:

I. /práva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
. Výkaz FIN 2-12 za 12/202 I

3, ‘I abiLlky vypořádání do[ací roku 2021
4. Rozvaha za 12 2021
5. VZZzaI22O2I
6. Příloha za 122021

Návrh závěrečného účtu obce Skryje za rok 2021 je vyvěšen v plném znění na webových
stránkách obce Skryje a ve zkráceném znění na vývěsné úřední desce.

Schváleno na zasedání ZO dne 29.6.2022

Vyvěšeno dne: 30.6.2022

Sejmuto dne: 30.6.2023
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