
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DUBENEC ZA ROK 2021
IČ 00277801

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Adresa: Obec Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec

Telefonické spojení: 499694272 – matrika, 499694213 – účetní, starosta, 724180859 - starosta

Bankovní spojení: Komerční banka – 2920601/0100,
Česká spořitelna - 2910286369/0800
Česká spořitelna - 5106535399/0800 /hospodářská činnost/

   ČNB – 94-7414601/0710, ČNB – dotační – 2006-7414601/0710

E-mailová adresa: dubenec@dubenec.cz
Internetové stránky: www.dubenec.cz
Počet obyvatel k 31.12.2021: 665
Počet členů zastupitelstva v roce 2021: 10

Obec Dubenec je v roce 2021 členem:
 Mikroregionu Hustířanka, MAS Hradecký venkov, Podzvičinsko, SMS ČR

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
 (údaje jsou v tis. Kč)

 Schválený rozpočet Rozpočtová
opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2021

Třída 1 - Daňové příjmy  10 662,50 + 3 143,77 13 806,27 13 806,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy 714,80 + 317,23 1 032,03 1 031,81
Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 500,00 + 315,00 1 815,00 1 815,00
Třída 4 - Přijaté dotace 471,10 + 1 456,30 1 927,40 *    16 122,39
Příjmy celkem 13 348,40 + 5 232,30 18 580,70 32 775,27
Třída 5 - Běžné výdaje 9 631,70 + 1 543,03 11 174,73 *    25 351,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 425,00 - 505,65 1 919,35 1 918,53
Výdaje celkem 12 056,70 + 1 037,38 13 094,08 27 270,04

Saldo: Příjmy - výdaje 1 291,70 + 4 194,92 5 486,62 5 505,23

Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů - 1 286,00 + 30,18 - 1 255,81 - 1 255,80
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let - 5,70 - 4 225,10 - 4230,81 - 4 249,42

Financování celkem - 1 291,70 - 4 194,92 - 5 486,62 - 5 505,22
*Rozdíl ve výši 14.195.000,-  jedná se o převody mezi účty
- příjmová položka 4134 – převody z rozpočtových účtů
- výdajový položka 5345 – převody vlastním rozpočtovým fondům

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Dubenci a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce (výkaz
FIN 2-12).



2) Vedlejší (hospodářská) činnost obce (v tisících)

Lesní hospodářství:
příjmy:            379,74  (prodej dřeva)
výdaje:            257,34   (zalesnění, oplocenky, vyžínání, postřik)

dotace MZE – náhrada škod kůrovec  částka 207,08 tis.

Voda:
příjmy:    511,46  (prodej vody)
výdaje:            380,76  (opravy, rozbory, el. energie, tel. poplatky, odpisy majetku)

Pěstitelské centrum – moštárna
příjmy:   248,12  (prodej výrobků, služby pro zákazníky, prodej materiálu)
výdaje  333,83  (mzdové náklady, el. energie, nákup materiálu, odpisy majetku, nové

vybavení, dary)

- Stav skladu k 31.12.2021 – obalového materiálu – 54,6
- Stav skladu k 31.12.2021 – výrobky k prodeji – 7,6

Maloobchodní prodejna:
příjmy  4.030,73 (prodej zboží)
výdaje  4.430,06 (nákup zboží, mzdové náklady, nájem, el. energie, odpisy zboží, nákup

drobného majetku a materiálu)

- stav skladu zásob k 31.12.2021 – 256,63

dotace KÜ - Podpora malých prodejen  částka 50 tis.

Ostatní hospodářská činnost:
příjmy  94,08  (vyhrnování sněhu, sekání, štěpkování, půjčovné, úroky)
výdaje   14,14  (materiál, nákup služeb, mzdové výdaje)

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.dubenec.cz v sekci: závěrečný účet 2021
K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účetní obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o
stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován viz. níže. U části dotací dojde
k jejich vyúčtování v následujícím období (např. volby). Vratky u již vyúčtovaných dotací proběhly dle
pokynů.

Položka 4111 – Nein. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR
Volby do zastupitelstev obcí ÚSC UZ 98193   částka 31.000,-
vratka za rok 2022  ve výši Kč 7.230,-  (vráceno z účtu ČNB v lednu 2022 dle pokynů)
KÚ KHK kompenzační bonus (daně)      částka 166.895,07.

Položka 4112 – Neinv. přijaté transfery ze SR
KÚ KHK Výkon státní správy      částka 356.100,-

Položka 4116 – ostatní nerv. přijaté transfery ze SR
MZE – náhrada škod kůrovec   UZ 29030  částka   28.079,-
MZE – náhrada škod kůrovec   UZ 29014  částka 179.000,-



Úřad práce – dotace VPP   UZ 13101         částka   90.000,-
Úřad práce – dotace VPP   UZ 13013         částka 240.000,-
KÚ – průtoková dotace ZŠ a MŠ Dubenec UZ 33063  částka 676.921,-

Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Smlouva o hasičské jednotce - obec Litíč    částka 17.900,-
Smlouva o hasičské jednotce – obec Doubravice   částka 22.000,-
Smlouva o hasičské jednotce – obec Vilantice    částka 20.900,-
Smlouva o hasičské jednotce – obec Lanžov    částka 19.600,-

Položka 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů
Podpora malých prodejen      částka 50.000,-
Dotace na hasiče školení      částka 18.999,50,-
KÚ – finanční dar – Čistá obec      částka 10.000,-

5) Inventarizace majetku
Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2021. Byly zjištěny drobné inventarizační nedostatky
(rozdíly v zaokrouhlení), u kterých došlo k napravení. Vše je podrobně popsáno v inventarizační zprávě.

6) Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola
Dubenec za rok 2021

Neinvestiční příspěvek na činnost v roce 2021    1.658.250,- Kč
/Schválený příspěvek 1.809.000,- byl po vzájemné dohodě ponížen o poslední splátku ve výši 150.750,-.
Tato částka byla využita zřizovatelem na opravy v areálu školy a nákup vybavení./

náklady                   výnosy                 výsledek hospodaření
Hlavní činnost                       24.014.237,03,-                24.052.430,91,-                   38.193,88,-
Hospodářská činnost                    65.159,81,-                       91.011,00,-                   25.851,19,-

 Všechny účty jsou podrobně popsány v inventarizační zprávě za rok 2021.

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazu je
přístupná na úřední desce obce dálkovým přístupem.

7) Hospodaření organizací založených obcí
V září 2016 založila Obec Dubenec společně s obcemi Habřina, Vilantice, Lanžov, Litíč a Libotov -
Hustířanka služby s.r.o. (firma začala provoz v průběhu roku 2017)

Hospodaření za rok 2021 (výkaz zisků a ztrát – v tisících)
Tržby z prodeje výrobků a služeb 0,-
Ostatní provozní výnosy (dotace)     0,-
Příjmy celkem     0,-

Výkonová spotřeba (energie,služby)              0,-
Osobní náklady (mzdy, odvody, zák.poj.)      0,-
Úpravy hodnot v provozní oblasti (majetek)  - 17,-
Ost.provozní náklady (daně, pojištění)     19,-
Výdaje celkem       2,-

Provozní výsledek hospodaření za rok 2021      -2,-
Ostatní fin.náklady        4,-
Daň z příjmů        0,-

Výsledek hospodaření za rok 2021 po zdanění je      - 6,-



Pěstitelské centrum s.r.o. – založeno leden 2017 společně s Farní charitou Dvůr Králové n/L. a panem
Tomášem Boučkem (firma v roce 2017 nezahájila provoz)

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dubenec 2021
Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina oddělení kontroly obcí a analýz KHK, ve složení:
Markéta Fejková (kontrolor pověřený řízením přezkoumání), Eva Linková.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 20.10.2021 - 21.10.2021 (dílčí přezkoumání) a
konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem 9.3.2022 - 10.3.2022

Závěr zprávy:
Nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.),, byly
zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb.)

- rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření nebylo provedeno před
provedení rozpočtově nezajištěného výdaje.

Při přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2021 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm.
a)  zákona 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Dubenec za rok 2021 je přílohou k
závěrečného  účtu a je k nahlédnutí na Obecní úřadě v Dubenci v úředních hodinách a na internetových
stránkách www.dubenec.cz

V Dubenci 6.6.2022

účetní:  Jana Řeháková

Kompletní dokument je z důvodu rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním úřadě v Dubenci
nebo na internetových stránkách www.dubenec.cz.
Přílohy:
1) Sestava FIN 2-12M za období 12/2021
2) Rozvaha za období 12/2021
3) Výkaz zisků a ztrát za období 12/2021
4) Příloha účetní závěrky 12/2021
5) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
6) Výkazy Základní školy Dukelských bojovníků a Mateřské školy Dubenec za rok 2021
      (rozvaha, příloha, výkaz zisků a ztrát)
7) Výkazy Hustířanka služby s.r.o. za rok 2021 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)

Zveřejněno na úřední desce : 6.6.2022    Sejmuto: 30.6.2022

Zveřejněno na elektronické úřední desce : 6.6.2022  Sejmuto: 30.6.2022

Razítko obce a podpis starosty :.................................................


