OBEC MACKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČTET 2021

Závěrečný účet obce Mackovice
za rok 2021
sestavený k 31. 12.2021
Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mackovice
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2021.

Údaje o organizaci
Název:
Adresa:

Obec Mackovice
Mackovice 49
671 78 Jiřice u Miroslavi
IČ:
00636851
Právní forma: Obec

Kontaktní údaje
Telefon:
E-mail:
Webové stránky obce:

515 277 114, 732 269 281
obec@mackovice.cz
www.mackovice.cz

Obsah závěrečného účtu
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021
• Výkaz FIN 2-12 M za období 12/2021
2) Hospodaření s majetkem
a) Rozvaha za období 12/2021
b) Výkaz zisku a ztráty 12/2021
c) Příloha 12/2021
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Mackovice
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S celým obsahem Závěrečného účtu v listinné podobě je možno se seznámit v kanceláři Obecního úřadu
Mackovice v úřední dny:
PO - PÁ:

8.00 – 16:00 hod.

nebo na úřední elektronické desce obce Mackovice www.mackovice.cz, kde je Závěrečný účet obce Mackovice
za rok 2021 zveřejněn v plném rozsahu.

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 08. 06. 2022
Sňato z úřední a elektronické desky dne:

___________

Vlastimil Balcar, starosta obce Mackovice
Razítko a podpis:
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MACKOVICE ZA ROK 2021
Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů
Obec Mackovice hospodařila do schváleného rozpočtu obce na základě rozpočtového provizoria schváleného
dne 29. 10. 2020. Rozpočet obce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26. 03. 2021 jako
schodkový v celkové výši příjmů 6 655 000,00 Kč, výdajů 11 770 000,00 Kč a financování 5 115 000,00 Kč.
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021 na účtu u KB Znojmo činil 7 787 322,03 Kč a na účtu u ČNB Brno činil
zůstatek 1 021 157,15 Kč. K 31. 12. 2021 byl skutečný stav příjmů 9 528 422,28 Kč a výdajů
10 563 498,36 Kč.
Během roku přijalo zastupitelstvo obce celkem 9 rozpočtových opatření. Celkový objem rozpočtových opatření
byl ve výši příjmů a výdajů ve výši 2 678 000,00 Kč. Rozpočtová opatření se týkala především obdržených
příspěvků z Úřadu práce Brno na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci veřejně prospěšných prací,
neinvestičních dotací a příspěvků z JMK Brno, navýšení sdílených daňových příjmů a příjmů z prodeje
pozemků obce.
Celkový upravený rozpočet činil k 31. 12. 2021 ve výši příjmů částku 9 333 000,00 Kč, výdajů částku
14 448 000,00 Kč a financování 5 115 000,00 Kč. Z hlediska porovnání dosažených příjmů a výdajů
s předcházejícím rokem 2020 došlo v roce 2021 v příjmech k jejich zvýšení o 1 173 498,27 Kč a ve výdajích ke
zvýšení o částku 3 587 239,24 Kč.
V roce 2021 proběhla akce „Oprava střechy na klubovně a posilovně TJ KOHOUTI MACKOVICE“ v celkové
částce 349 420,00 Kč, akce „Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Mackovice“ v celkové částce 70 000,00
Kč, akce „Oprava chodníků v obci Mackovice“ (část) v částce 1 746 785,32 Kč, akce „Vrtaná studna a úpravna
vody Mackovice“ v částce 1 453 143,00 Kč (zkušební provoz zahájen dne 1.3.2022 do 30.4.2023, poté bude
vydán MÚ Znojmo, odborem životního prostředí kolaudační souhlas), akce „Stavební úpravy přízemí OÚ na
klubovnu“ v celkové částce 954 927,52 Kč a akce „Výstavba betonového plotu kolem kontejnerů na tříděný
odpad“ v celkové částce 83 016,00 Kč.
V roce 2021 byly opraveny prostory kulturního domu – sklad, vnitřní omítky a vchodová fasáda. Dále došlo
k výměně vstupních vchodových dveří kulturního domu a knihovny. Sklad kulturního domu byl dovybaven
policovými skříněmi.
V roce 2021 proběhly další přípravné a projektové práce na akce:
• „Rybník „Na Husáku“ Mackovice – stavební úpravy a odbahnění“
• "Rekonstrukce chodníků podél silnice II/397 v obci Mackovice" v rámci akce „Rekonstrukce
komunikací u obecního úřadu – Mackovice“
• „Chodníky v obci Mackovice“
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12) a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
Mackovice.
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Obec Mackovice nemá hospodářskou činnost, nemá vytvořeny žádné účelové fondy a zřízené příspěvkové
organizace, není plátcem DPH.
Obec Mackovice v roce 2021 nepřijala žádnou půjčku ani finanční výpomoc.
Obec Mackovice v roce 2021 nesplácela žádné úvěry přijaté v minulých obdobích.
V roce 2021 přijala obec Mackovice:
❖ Neinvestiční příspěvky na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací z Úřadu práce ve výši 146 613,00 Kč, ÚZ 13101 a ve výši 105 000,00 Kč, UZ 13013
(PDU). Příspěvky z Úřadu práce byly řádně vyčerpány a vyúčtovány.
❖ Neinvestiční dotaci z Jihomoravského kraje z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 31 000,00
Kč, ÚZ 98071 na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR 2021. Vratka nevyčerpané dotace ve výši 8 241,00 Kč byla dne 6. 1. 2022 vrácena na účet
Jihomoravského kraje. Dotace byla řádně vyčerpána a vyúčtována.
❖ Neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje DT1 – Program rozvoje venkova na akci „Oprava
střechy na klubovně a posilovně TJ KOHOUTI MACKOVICE“ ve výši 171 000,00 Kč, ÚZ 00341.
Dotace byla bez problémů vyčerpána a vyúčtována.
❖ Neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora provozu venkovských
prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021 na akci „Podpora prodejny smíšeného zboží v obci
Mackovice“ ve výši 35 000,00 Kč, ÚZ 00363. Dotace byla bez problémů vyčerpána a vyúčtována.
❖ Jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ve
výši 76 075,98,00 Kč, ÚZ 98037.
Obec Mackovice byla v roce 2021 členem:
❖ Dobrovolného svazku obcí NIVA
❖ Zájmového sdružení obcí Hrušovansko
❖ Členem Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Znojmo
❖ Členem MAS HRUŠOVANSKO
Obec Mackovice poskytla v roce 2021 na základě smluv a dohod tyto příspěvky (transfery) a finanční dary:
❖ ZSO HRUŠOVANSKO příspěvek ve výši 7 420,00 Kč
❖ MĚSTO HRUŠOVANY N/J příspěvek ve výši 1 500,00 Kč
❖ MĚSTO ZNOJMO příspěvek ve výši 19 800,00 Kč
❖ OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MORAVY a SLEZSKA ZNOJMO – členský příspěvek ve výši 370,00 Kč
❖ MAS HRUŠOVANSKO, z. s. členský příspěvek ve výši 2 597,00,00 Kč
❖ LINKA BEZPEČÍ, z. s. – finanční dar ve výši 3 000,00 Kč
❖ JEDNOTA S. D. MORAVSKÝ KRUMLOV – finanční dar ve výši 70 000,00 Kč
Obec Mackovice měla v roce 2021 otevřeny dva bankovní účty.
❖ Běžný účet u KB Znojmo - zůstatek k 31. 12. 2021:
7 372 273,89 Kč
❖ Dotační účet u ČNB Brno - zůstatek k 31. 12. 2021:
368 512,21 Kč
Celkový zůstatek na účtech obce k 31. 12. 2021:
7 740 786,10 Kč
Na základě příkazu starosty obce ze dne 03. 12. 2021 byla provedena v souladu s Plánem inventur inventarizace
obce Mackovice, dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. v platném znění. Inventarizační komise porovnala skutečný stav
majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly.
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V roce 2021 byly provedeny finanční kontroly obce, dle zákona č. 320/2001 Sb., a nebyly zjištěny žádné
nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost a hospodaření obce.
Na základě žádosti obce ze dne 09. 03. 2021, v souladu s § 4 odst. 1) zákona č. 420/2004 Sb., byl proveden
Krajským úřadem Jihomoravského kraje Brno, odborem kontrolním a právním, přezkum hospodaření obce
Mackovice. Dne 16. září 2021 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce a dne 03. února 2022 bylo
provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce. Na základě výsledků provedeného přezkoumání
hospodaření obce Mackovice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Nedílnou součástí této Závěrečné zprávy je Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 (FIN 2-12 M),
Hospodaření s majetkem obce (Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha) a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Krajským úřadem Jihomoravského kraje Brno za rok 2021 ze dne 03. 02. 2022.
Další součástí Návrhu závěrečného účtu obce Mackovice jsou přílohy sestav KEO4:
❖ Porovnání příjmů a výdajů dle tříd – UR050
❖ Porovnání plnění sdílených daní – UR051
❖ Porovnání příjmů a výdajů – UR053
❖ Porovnání nákladových a výnosových účtů – UC501
❖ Majetek – UC503
❖ Měsíční stav finančních prostředků – UC504

V Mackovicích dne: 08. 06. 2022
Vlastimil Balcar, starosta obce Mackovice
Razítko a podpis:

Doložka k Závěrečnému účtu obce Mackovice za rok 2021
Projednání a schválení Závěrečného účtu v Zastupitelstvu obce Mackovice – návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2021 a v souladu s
ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje celoroční
hospodaření obce Mackovice včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok 2021
a to bez výhrad“.
Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek projednán a schválen Zastupitelstvem obce Mackovice
dne 27. 05. 2022, usnesením č. 02-2022, bod 4).
__________________________________________________________________________________________
Po schválení v Zastupitelstvu obce Mackovice se Návrh Závěrečného účtu stává „Závěrečným účtem obce
Mackovice za rok 2021“.
__________________________________________________________________________________________

Zpracovala: Renata Telekiová, účetní obce Mackovice: ……………………………….podpis
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