
                              
                                    
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RYBNIŠTĚ ZA ROK 2021       
                                        ( komentář) 
      (Dle §17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 

Rozpočet obce Rybniště na rok 2021 byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, 

zákonem č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2020 usnesením č. 

136/20 jako schodkový. Závazným ukazatelem byl stanoven  paragraf. Financování bylo zajištěno 

prostředky  z minulých let.  Schválený rozpočet byl upravován osmi  rozpočtovými opatřeními. 

                                                                                                                                                                               (údaje jsou uvedeny v Kč) 

                                                                                                                                 Schválený rozpočet Upravený 
rozpočet 

     Skutečnost 
    k 31.12.2021 

      %plnění 
k upravenému     
    rozpočtu 

Třída 1   Daňové příjmy 8 104 000,00 
 

8 104 000,00 10 571 924,74 130,45 

Třída 2   Nedaňové příjmy 
 

2 012 500,00 2 016 002,00 3 132 915,42 155,40 

Třída 3   Kapitálové příjmy 
 

300 000,00 1 000 000,00 1 151 050,00   115,11 

Třída 4   Přijaté transfery 
 

285 729,00 2 184 246,35 4 382 246,35 200,63 

Příjmy celkem 
 

10 702 229,00 13 304 248,35 19 238 136,51 144,60 

Třída 5   Běžné výdaje 
 

15 412 229,00 18 720 326,33 17 611 220,90 94,08 

Třída 6   Kapitálové výdaje 
 

3 490 000,00 2 783 922,02 2 297 758,62   96,90 

Výdaje celkem 
 

18 902 229,00 21 504 248,35 20 308 979,52 94,44 

Saldo příjmů a výdajů po 
konsolidaci 
 

-8 200 000,00 -8 200 000,00 -1 070 843,01 13,06 
 

Třída 8   Financování  8 200 000,00 8 200 000,00 1 070 843,01 13,06 

Financování celkem 
 

8 200 000,00 8 200 000,00 1 070 843,01 
 

13,06 

 
 
Daňové příjmy jsou tvořeny podílem obce na sdílených daních podle zákona číslo 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení daní, v platném znění. Daňové příjmy tvoří  daň z  příjmu fyzických osob, daň 
z příjmu právnických osob, daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti, DPH, daň z nemovitostí, 
místní a správní poplatky. 
Nedaňové příjmy jsou tvořeny  z příjmů  pronájmu majetku (byty, nebytové prostory , nájem 
pozemků, odpadové hospodářství, nahodilé příjmy atd). 
Kapitálové příjmy – zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků. Příjmy byly v  roce 2021 realizovány  
dle uzavřených kupních smluv.  Obec  uzavřela  celkem 13 kupních smluv.  Úhrady byly provedeny a 
připsány na účet obce.  



 
 
Údaje o plnění rozpočtu, o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny 
v roční účetní závěrce, ve výkazech FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a v Příloze. Tyto výkazy 
jsou přílohou této zprávy a jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a  jsou rovněž k nahlédnutí 
v úřadovně obecního úřadu. 
   
2.  Hospodářská činnost 
Obec nevede hospodářskou činnost 
 
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv 
Obec nemá účelové fondy. 
Obec je vlastníkem akcii společnosti SVS a.s. 
Hodnota akcii 7 575 900,-Kč 
 
Sociální fond  
- tvorba a čerpání SF se řídí směrnicí č.9, jejíž účinnost je platná od 26.9.2013. 
- fond je tvořen 2% objemu hrubých mezd administrativních pracovníků. Tvorba fondu  činila 
  Kč  41 823,30 a  čerpání SF  činilo Kč  22 871,- .  Stav SF k 31.12.2021  je  Kč  244 670,64 
  obec  nemá na SF zřízen samostatný účet. Prostředky jsou vedeny účetně na účtě sú 231 aú 0011 
  a rozlišeny org. 0917. Fyzicky jsou na běžném účtě  č.ú. 102 326 319/0300, který je veden u PS a.s., 
  pobočka Varnsdorf. 
  
Stav finančních prostředků obce v Kč 
 
                                                                                                                                                                                                       (údaje jsou uvedeny v Kč)                          

Bankovní účty obce Stav účtu k 1.1.2021 Stav účtu k 31.12.2021 Změna stavu 

Běžný účet PS a.s.             8 264 497,10         7 207 686,34     -  1 056 810,76 

Běžný účet ČNB 14 807,88                   775,63 -    14 032,25                 

Celkem              8 279 304,98        7 208 461,97    -    1 070 843,01   

    

 
 
4. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 
 
Roční účetní uzávěrka PO včetně všech zákonem daných předepsaných výkazů jsou uloženy v 
účtárně obecního úřadu . 
Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci Základní a Mateřskou školu Rybniště, IČ: 70695296.. 
V roce 2021 obec poskytla z rozpočtu obce finanční příspěvek na provoz ve výši Kč  850 000-, dále 
byly obcí proplaceny výdaje ve výši Kč  254 699,87 Kč, kdy se jednalo o materiál,opravy 
elektroinstalace a zednické práce. Celkové náklady na provoz, údržbu a opravy činily Kč 1104699,87 
Schválený rozpočet činil Kč 1 150 000,- . Byl však navýšen rozpočtovým opatřením č.4/2021 
o Kč 3 502,-, kdy se jednalo o vratku nevyužitých finančních prostředků -(projekt: Podpora společného 
vzdělávání v ZŠ a MŠ Rybniště).    
 
 

 
5. Hospodaření s majetkem obce 
Přehled údajů o hospodaření majetku obce za rok 2021 je uveden ve výkazech Rozvaha a Příloha. 
Inventarizační zpráva  a veškeré doklady k inventarizaci  k 31.12.2021 jsou k nahlédnutí na Obecním 
úřadě v Rybništi v úřadovně.  
                                                                                                                                                                                                          (údaje jsou uvedeny v Kč)    

Majetek                         Stav k 31. 12.2021 

Dlouhodobý nehmotný majetek                            2 287 003,99 

Dlouhodobý hmotný majetek                          103 752 968,07 



Dlouhodobý finanční majetek (akcie)                               7 575 900,00 

 
Celkem 

        
                          113 615 872,06   

 
 

 

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 

 Rozpis dotací:    

                                                                                                                                                                                                              (Údaje uvedeny v Kč) 

Dotace – účel Poskytovatel   ÚZ  Příjmy Výdaje 
 
Aktivní politika zaměstnanosti – VPP 
 

 
ÚP Děčín 

 
13101 

 
254 203,00 

 
254 203,00 

 
Aktivní politika zaměstnanosti - VPP 

 
ÚP Děčín 

 
13013 

 
            387 932,00 

 
387 932,00 

Neinvestiční dotace na výdaje SDH 
Rybniště rok 2020/2021 

 
KÚÚK 

 
14004 

 
20 600,00 

 
20 600,00  

 

 
 Neinvestiční dotace od MŽP na akci: 
Revitalizace veřejného prostranství 
v centru obce Rybniště 

 
 
Volby do Poslanecké sněmovny 
 

 
Investiční dotace – Obnova morového 
sloupu na p.p.č.884 v Rybništi 
 
 

 
MŽP 

 
 

 
 

KÚÚK 
 

 
 

MMR 
 
 
 

 
15000 

 
 

 
 

98071 
 

 
 

17508 

 
932 382,83 

 
 

 
        
             31 000,00 

 

 
          

   198 529,00 

 
932 382,83 

 
 

 
 
            19 327,00 
 

 
       

   198 529,00 

 
 
 
Obec  dále obdržela: 
 
- neinvestiční  dotaci od KÚÚK  ve výši Kč 60 000,- na „Vybavení JSDH Rybniště“ , čerpání rok 
2021/2022. V roce 2021 zatím čerpáno Kč 47 539,76  
 
- od KÚÚK příspěvek na výkon státní správy ve výši Kč  157 000,- 
 
- s výskytem koronaviru SARS CoV-2 obec obdržela  kompenzační  nenávratný neúčelový příspěvek 
  od krajského úřadu ÚL ve výši Kč 142 600,52 
 
 - vratka voleb do Poslanecké sněmovny  ve výši  Kč 11 673,-  byla  poukázána na účet   
    krajského úřadu dne  6.1.2022 výpis č. 2    
 
 
   
Finanční vypořádání s příjemci dotací (odvody/doplatky) transferů předchozích období byly 
Vypořádány. Ostatní odvody/vratky budou vypořádány v souladu s pokyny poskytovatelů dotací 
(vyúčtování v roce 2022). 
 



 

 

 

 
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 
 
Obec  požádala na základě zákona č.420/2004 Sb., o provedení přezkoumání hospodaření obce 
Krajský úřad Ústeckého kraje, který provedl přezkoumání hospodaření obce za 2021 :  
 
Dílčí přezkum vykonala  kontrolní skupina 
Martina Svobodová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
Ing. Michaela Povová   - kontrolor 
 
Konečné přezkoumání vykonala  kontrolní skupina  
Martina Svobodová – kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
Ing. Michaela Povová – kontrolorka 
 
B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání 
Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření obce  Rybniště za rok 2021 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
C. Plnění  opatření   k odstranění nedostatků 
I.  zjištěných v minulých letech 
    Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 
II.  zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2021 
     Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Závěr 
 
 I.   Při přezkoumání hospodaření  obce Rybniště za rok 2021 
      nebyly  zjištěny  závažné chyby a nedostatky ( §10 odst.3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)  
 
II.   Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rybniště za rok 2021  
      nebyla zjištěna  rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít  
      negativní  dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
 
III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:  
 
      a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                         0,10 % 
      b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                               2,44 % 
      c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku       1,52 % 
 
IV.  Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rybniště za rok 2021 
       bylo ověřeno dle § 17 zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh  
       územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
 
Úplné znění „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybniště za rok 2021 je přílohou 
tohoto závěrečného účtu . Je zveřejněno  na webových stránkách obce www.obecrybniste.cz  a je 
také k nahlédnutí v úřadovně obecního úřadu.   
 

http://www.obecrybniste.cz/


 
 
Přílohy:  Výkaz Fin 2-12, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty, Výkazy ZŠ a MŠ Rybniště (rozvaha, 
Příloha, Výkaz zisků a ztrát) 
   
                
 
 
Údaje o zveřejnění návrhu: 
 

Návrh zveřejněn  na úřední desce 24.5.2022 

Návrh zveřejněn na elektron. desce 24.5.2022 

Sejmuto: 28.6.2022 

 
Schváleno v ZO 
ZÚ zveřejněn na elektr.ÚD 
ZÚ zveřejněn na kamenné ÚD 

 
29.6.2022 
30.6.2022 
30.6.2022 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Ing. Roman Forfera 
                                                                                                                                 starosta obce 
 
 
Zpracovala: Alexandra Veverková, účetní obce 
 
 
 
 
 
 


