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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
Konečné přezkoumání hospodaření obce bylo zahájeno paní Ing. Soňou Vavruškovou, 
kontrolorem z odboru kontroly  KÚ Liberec dne 2.2.2022 a ukončeno ke dni 15.2.2022  na 
základě žádosti a v souladu se zákonem 420/2004 Sb s výsledkem : 
Při přezkoumání hospodaření obce Dalešice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.                                                                                            
 
Přírůstky a úbytky majetku obce v roce 2021 v Kč   
 
Přírůstky majetku v roce 2021:  
 

Nákup pozemku 2012/2 od p. Bílka      4.080,- 

Multifunkční traktůrek  151.529,- 

CELKEM  155.609,- 
 
Úbytky majetku v roce 2021  
 

Prodej pozemku 1252/1, 1252/4, 822 a 823                -8.956,-      

CELKEM     -8.956,-   
  

 
Inventarizace majetku 
 
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 Sb. a  
v souladu se směrnicí k inventarizaci majetku a závazků ze dne 1.10.2011 obce Dalešice  
č. 2/2011 byl stanoven plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 
2021. 
Inventarizace majetku byla provedena ve dvou etapách. 
První etapa  byla provedena ke dni 30.11.2021 a jednalo se o prvotní inventury hmotného a 
nehmotného majetku pro inventarizační položky  /viz seznam inventurních soupisů 
k nahlédnutí na OÚ/ a druhá etapa byla provedena ke dni 31.12.2021 a jednalo se o provedení 
převážně dokladových inventur. 
Z obou etap inventarizace majetku byla sepsána Inventarizační zpráva, která je součástí 
inventarizace majetku obce. 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo inventarizaci majetku za rok 2021 
/usnesení č.  32/14022022, bod 220/ 
 
 
 
 
 

 



Finanční vypořádání účelových dotací, finanční dary 
  
Dotace, finanční dary                                                         Přijato                              Použito 

Dotace na provoz OÚ od kraje/4112         70.800,-                70.800,- 
Volby do ZK/říjen /2020/4111, ÚZ 98193         31.000,-                23.246,90 
Kompenzační bonus  obcím /4111/ÚZ 98037         35.963,08                35.963,08 
Příspěvek a zmírnění kůrovcové kalamity/4116/ 
ÚZ 29030 

        24.607,-                24.607,-  

Dotace na VPP/4116       103.500,-              103.500,- 
Příspěvek na hospodaření v lesích 2021/4122         16.150,-                16.150,-  
Dotace – oprava střechy na OÚ/4122       242.460,-              242.460,- 
Dotace – retence vody v krajině/4122        86.625,-                86.625,- 

           
Dotace, finanční dary                                                                                        Odesláno                                    

Dopravné                17.280,- 
MIKROREGION JIZERSKÉ HORY-členský příspěvek                  4.000,- 

Mateřská školka Kokonín-finanční dar                25.000,- 

SH ČMS-SDH Dalešice–finanční dar /soutěž Dalešický korálek/                  5.000,- 

SOKOL HUNTÍŘOVA – finanční dar/lyžařské stopy                              5.000,- 

HOSPIC (3525, 5221)                  1.060,- 

SOLK – členský příspěvek (6409,5229)                     263,90        

MAS ACHÁT Turnov – členský příspěvek (6409,5229)                     100,- 

OBEC HRUŠKY – finanční pomoc po tornádu (5269, 5229)                15.000,- 

BABYBOX PRAHA – finanční dar/5222                  1.000,- 

 

  
Odpisy v roce 2021 
 
V souvislosti s vydáním Českého účetního standardu č. 708 byl stanoven postup pro určení 
výše odpisů dlouhodobého majetku od roku 2012.  
Účetní jednotkou byla vytvořena vnitroorganizační směrnice č. 1/2011,  majetek byl 
kategorizován, byl stanoven způsob odpisů a pozastavení odpisů ve výši 5% ocenění majetku.  
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly provedeny zápisem 551/081,082 ve výši 
97.062,- Kč a odpisy dlouhodobého nehmotného majetku byly provedeny zápisem 551/079 ve 
výši 9.576,- Kč a bylo provedeno rozpuštění části dotace zápisem 403 0500/672 0700 ve výši 
4.750,02 Kč/digitální územní plán + 17.953,22 Kč/výjezdové vozidlo SDH. 
 

 
 
                                               



Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce Dalešice projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 
za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.                                                                         

Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za 
rok 2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 včetně výsledku hospodaření obce za účetní 
období 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021. 

/přílohy: závěrečný účet za rok 2021, inventarizační zpráva pro rok 2021, zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Dalešice za rok 2021, výkaz FIN 2-12 M, rozvaha-bilance, výkaz 
zisku a ztrát, příloha/ 

 
 
                                  
 

Hana VÉLOVÁ 
  starostka obce 

 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Fotrová Milena                                         
V Dalešicích, 3. března 2022     

 

 

 

 


