ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RAŠOVICE
za rok 2021
podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce:
dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a
regionálních rad sestaveného ke dni 31. 12. 2021 (údaje jsou uvedeny v tisících Kč) :

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Konsolidace (převod mezi vlastními účty)

PŘÍJMY celkem po konsolidaci
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Konsolidace (převod mezi vlastními účty)

VÝDAJE celkem po konsolidaci
SALDO: Příjmy - výdaje
Prostředky minulých let
Přijatí úvěry a půjčky
Uhrazené splátky úvěrů
FINANCOVÁNÍ celkem

Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2021
5 077,00
6 850,21
7 344,22
519,00
674,62
706,40
120,00
4 620,00
4 615,08
749,00
1 698,53
2 154,53
0,00
0,00
448,00
6 465,00
13 843,36
14 372,23
4 790,00
6 557,82
5 610,21
1 675,00
2 785,54
1 954,38
0,00
0,00
448,00
6 465,00
9 343,36
7 116,59
0,00
4 500,00
7 255,64
0,00
-4 500,00
-7 255,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 500,00
-7 255,64

a) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Rašovice v Jindicích (Výkaz FIN 2-12M).
b) V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bylo v
roce 2021 provedena 6 rozpočtových opatření a 1 změna rozpisu rozpočtu.

2. Údaje o hospodaření s majetkem:
a) V roce 2021 byly pořízeny herní prvky pro dětská hřiště v Jindicích, Rašovicích a u mateřské školy
v hodnotě 950 935,37 Kč. Na tuto akci obec získala dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
665 654,66 Kč. Další významnou investicí bylo pořízení nosiče kontejnerů za 368 540,02 Kč
b) Obec v roce 2021 prodala 4 stavební pozemky v Rašovicích za celkovou částku 4 515 881,00 Kč.
c) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31. 12. 2021 majetek svěřený do užívání MŠ Jindice v úhrnné
hodnotě 421 186,64 Kč a majetek vypůjčený občanům (kompostéry) v úhrnné hodnotě 892 980,00 Kč.

d) Dle inventarizace majetku k 31. 12. 2021 hospodaří obec s následujícím majetkem:
• 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek:
76 960,10 Kč
• 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:
470 215,00 Kč
• 021 – stavby:
66 257 175,68 Kč
• 022 – samostatné hmotné movité věci:
2 383 639,87 Kč
• 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek:
2 735 616,56 Kč
• 031 – pozemky:
7 090 610,90 Kč
• 032 – kulturní předměty:
3,00 Kč
• 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
836 048,84 Kč
• 112 – materiál na skladě
18 055,01 Kč
• 132 – zboží na skladě
5 148,70 Kč
• 231 – základní běžné účty:
15 583 415,86 Kč
• 261 – pokladna:
13 323,00 Kč

e) Obec se stala plátcem DPH na základě překročení obratu 1 000 000,00 Kč především z důvodu
prodeje stavebních pozemků.
f) Podrobné údaje o hospodaření s majetkem jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Rašovice v
Jindicích v zákonem předepsaných výkazech (Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztráty).

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů a
rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob:

3.1. Obec Rašovice obdržela během roku 2021 následující dotace:
a) ze státního rozpočtu a státních fondů:
− na výkon státní správy
− na volby do zastupitelstev krajů
− na zpracování projektu Vodovod Mančice - Netušil
− na dětská hřiště
− příspěvek obcím na rok 2021 (COVID)
− pro MŠ Jindice

90 100,00 Kč
31 000,00 Kč
264 360,78 Kč
665 654,00 Kč
79 560,71 Kč
33 030,91 Kč

b) z rozpočtu EU:
− pro MŠ Jindice

187 175,09 Kč

c) z rozpočtu Středočeského kraje
− na altán u MŠ Jindice
− na oplocení MŠ Jindice

176 176,00 Kč
174 685,00 Kč

d) z rozpočtu obce Sudějov
− na provoz veřejného pohřebiště

8 000,00 Kč

3.2. Obec Rašovice poskytla během roku 2021 následující dotace:
a) provozní dotace:
− Mateřské škole Jindice, p.o.
232 250,00 Kč
(pořízení webových stránek, nákup hraček, didaktických pomůcek, školení BOZP…)

−

Mateřské škole Jindice, p.o.
(průtoková dotace MŠMT)

b) členské příspěvky:
− Svazku obcí Uhlířskojanovicka - provoz veřejné silniční dopravy
− Svazku obcí Uhlířskojanovicka
− Svazku obcí Uhlířskojanovicka – odběr novin
− Sdružení obcí Kutnohorský venkov
− Svazu měst a obcí
− Sdružení místních samospráv
− Město Uhlířské Janovice – řešení přestupků

220 206,00 Kč

65 110,00 Kč
5 830,00 Kč
8 256,00 Kč
766,00 Kč
3 394,96 Kč
3 260,00 Kč
2 000,00 Kč

4. Stav nesplacených úvěrů a půjček:
V současné době nemá obec žádné úvěry ani půjčky.

5. Finanční hospodaření Mateřské školy Jindice, příspěvkové organizace, se sídlem Jindice 94,
285 04 Rašovice, IČ: 06589081
Od zřizovatele mateřská škola obdržela příspěvek na provoz ve výši
Ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím kraje obdržela MŠ příspěvek na platy
Dotace MŠMT (Šablony)

232 250,00 Kč
1 970 677,77 Kč
220 206,00 Kč

Dle Výkazu zisku a ztráty příspěvkových organizací sestaveného ke dni 31.12.2021:
• náklady
2 502 532,60 Kč
• výnosy
2 506 672,61 Kč
• výsledek hospodaření
4 140,01 Kč
Stav fondů dle výkazu Rozvaha pro příspěvkové organizace sestaveného ke dni 31. 12. 2021:
• Fond kulturních a sociálních potřeb
28 737,00 Kč
• Rezervní fond
246 570,77 Kč
Podrobné údaje o hospodaření mateřské školy jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Rašovice v Jindicích v
zákonem předepsaných výkazech (Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztráty).

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:
Přezkoumání hospodaření obce Rašovice za rok 2021 provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 dne 2. 2. 2021 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání provedli:
pan Jiří Černovský – kontrolor pověřený řízením přezkoumání
paní Ing. Helena Francová - kontrolor
Závěr přezkoumání hospodaření:
Při přezkoumání hospodaření obce Rašovice za rok 2021:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Celá zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce je k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Rašovice
v Jindicích.

7. Odkaz na veřejně přístupné místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem návrhu
závěrečného účtu:
Návrh závěrečného účtu vzhledem k jeho rozsáhlosti nemůže být celý zveřejněn na fyzické úřední desce
Obecního úřadu Rašovice. Úplné znění návrhu, včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bude
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce:
https://www.rasovice.cz/uredni-deska. Pro zájemce o podrobné prostudování je k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu Rašovice od 12. 4. 2022 do 28. 4. 2022 v úředních hodinách – viz https://www.rasovice.cz/.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně na adrese: Obecní úřad Rašovice,
Rašovice 76, 285 04 Uhlířské Janovice, do pátku 28. 4. 2022 do 12.00 hodin, nebo ústně na při jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva.
Přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou
k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce:
−
−
−
−
−
−
−

Rozvaha k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2021
Inventarizační zpráva k 31.12.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Účetní závěrka Mateřské školy Jindice k 31.12.2021

Závěrečný účet obce Rašovice za rok 2021 projednalo zastupitelstvo obce Rašovice na svém zasedání dne
28. dubna 2022

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RAŠOVICE ZA ROK 2021

Obec Rašovice, IČ 00236373
se sídlem Rašovice 76, 285 04 Uhlířské Janovice
zastoupená starostou Ing. Zbyškem Šaňkem
Schvalující orgán:
Zastupitelstvo obce Rašovice
Přezkoumání hospodaření obce Rašovice za rok 2021 provedl:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
spis.zn.: SZ_076836/2021/KUSK dne 2. února 2022

Návrh závěrečného účtu byl na úřední desce Obecního úřadu Rašovice a na elektronické úřední desce Obecního
úřadu Rašovice http://www.rasovice.cz/ vyvěšen dne 12. 4. 2022 a sejmut dne 28. 4. 2022.
Závěrečný účet obce Rašovice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl schválen
zastupitelstvem obce Rašovice na jeho zasedání dne 28. dubna 2022 usnesením bod č. 7.

Vyvěšeno dne: 13.5.2022
Sejmuto dne:

