
schváIený zá věrečnýúčet obce osová Bítýška
za rok202L

V souladu s ustanovením §17 odst. 1,,7 zákona 250/2000sb.,
o rozpočtových praVidlech úZemních rozpočtů zveřejňuje

obec osová Bítýška schválený závěrečný účet obce Za rok 2021.

Při zpracováníbyly použity podklady z ročn í účet n í závěrky, z výsledku
provedené inVentariZace a eVidence majetku.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za íok 2o2t

Dotace přiiaté

Třída 1 daňové příjmy 19 243 283,7 5

ířída 2 nedaňové příjmy 3 263 028,60

Třída 3 kapitálové
příjmy

2 552 4o0,o0

Třída 4 přijaté transfery 3 8I5 792,96

Příjmy celkem 2a 874 5o5,3t

Třída 5 běžné vÝdaje 21- o02 914,96
Třída 6 ka pitá loVé

výdaje
3 136 562,00

Výdaje ce|kem 24 139 476,96

Účetní vgsledek hospodaření 4735 o28,35

4112 Neinvestiční dotace na výkon státníspráVy 552 900,00
4,J-1,1 Dotace na Volby do Poslanecké Sněmovny

pa rlamentu ČR

Uz 98011

411,1, KÚ - kompenzační příspěvek Uz 98037 24o 744,99

4113 Dotace na výsadbu ovocných stromů úz 90oo2 130 500,00
411,6 Operační program VW- Šablony lll UZ 33063 899 743,00

41,3,6 sDH - dotace na činnost Uz
14004 L83 270,00

Plnění k 31.12.2021

25 409,97



4t1,6 Dotace - lesníporosty UZ 29074

4121 obec záblatí - finanční dar (filmové léto) 7 260,00

4I22 40 000,00

4r22 Prostředky pro (vzdělávacíčinnosti) 55 301,00

ootace (parkoviště před MŠ) úZ ýsoa 739 o24,o0

4222 Dotace - modernizace rozhlasu (PoV) 100 000,00

zůstatky na účtech k 31.12.2021

Hypotečníúvěr bude splácen do 06/2023

stav hotovostiV pokladně k 31.12.2021: 25 6].0,00

231, 0100 komerční banka běžný účet 7 460 1,47,75

231 o12o komerční banka spořící účet L o34 224,03

231, o2o0 čNB příjem dotací 1-1- 16t 968,24

231, 0220 čtrts příjem dotací 586,60

zů§tatky úvěrových účtů

4510200 Hypoteční
banka

nesplacený úvór
bytové domy

-1 018 710,50

231,01,10 Hypoteční
banka

zůstatek
jistina + úrok

93 191,67

5L 24o,o0

Kraj Vysočina - darovacísmlouva
(Rok života v obcích Kraje Vysočina)

4216



Poskytnuté příspěVky

Dokončené investiční akce V roce 2021

sK osoVá Bítýška příspěVek na činnost 218 306,00

Mateřské centru m příspěvek na činnost 7 011,00

sDH osová Bítýška příspěvek na činnost 100 000,00

Pom ponky PříspěVek na činnost 90 000,00

Dětské středisko Březejc finančnídar 10 000,00

ZdraVotně postižení + diabetici příspěvek na činnost 19 000,00

Dieďezní charita Ždár nad 5ázavou příspěvek na činnost 88 000,00

Římskokatolická farnost o.B příspěvek na údržbu kostela 20 000,00

Řím5kokatolická farnost o.B. příspěVek na aktiVity dětí 30 000,00
finančnídar 10 000,00

Domácí hospic Vysočina finančnídar 50 000,00

centrum pro zdrav. postižené finančnídar 4 000,00

Diakonie BroumoV finančnídar 5 000,00

Diecéznícharita Ždár nad sázavou finančnídar 4 000,00

Zdravotní klaun - pomoc dětem finanční dar 5 000,00

centrU m pro zdraVotně post finanční dar 4 000,00

Parkoviště před MŠ

152 000,00

í\/odernizace obecn ího rozhlasu 307 921,,00

Pořízení ma lotra ktorU VEGA
včetně sva hového mulčovače

567 236,00

Římskokatolická farnost o.B.

L II0 964,70

Náku p váhy



Realizované opravy:

opravy na Zdravotním střediskU (byty + ordinace)

Plánované investiční akce v roce 2022
. Rekonstrukce sociálního zařizeniv zš
. Rekonstrukce veřejného osvětlení (Osová)

. Pořízení konte.inerů + stání

. Projekt - tribuna, sklad + stavební povolení

. vybudování školní zahrady

Plánované opraW
. oprava kanalizace u rybníčka
. opravy místních komu nikací
. oprava malé vodní nádrže
. oprava vstupní brány na hřbitov
. Rekonstrukce křížku

stav hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2020

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 130 682,10

ostatn í d lou hodobý nehmotný majetek 289 115,00

staVby 247 629 931,,73

022 samostatné movité Věci a soubory 7t 484 374,t5
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 I75 836,94

Pozemky 15 183 839,59

032 Kulturnípředměty 36 000,00

o41, Nedokončený nehmotný majetek 0,00

o42 Nedokončený d louhodobý hmotný majetek 1 097 043,00

069 Finanční majetek (vklad)- podíl LDSo 20 000,00

019
o21,

028
031



Údaje o plněnírozpočtu příjmů, Výdajů a o dalších finančních operacích

v plném členěnípodle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí
na obecním úřadě obce osová Bítýška.
. Výkaz FlN 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů)

lnVentarizace maietku
lnventarizace provedena na základě příkazu starostky ze dne 2O.t2.2021

Výsledek inVentarizace: rozdíIy nebyly Zjištěny.

Obec účtovala v roce 2O21 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb, o účetnictvív platném znění.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

základníškola a mateřská škola osová Bít ška

Výnosy celkem
Náklady celkem: 31 186 964,89
Z toho
Neinvestiční příspěvek od obce 2 600 000,00

Výsledek hospodaření 151 908,61

31 338 873,50



zpráua o vÝsledku přezkoumá ní hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla Auditorská společnost A.c.A. AUdit 5.r,o.,

smeta nova 34, Žd'ár nad sá7avou.
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem

č.42O/2OO4 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí dne 13. května 2022.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce osová Bítýška za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce 5chValuje hospodařeníobce a závěrečný účet obce
za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce bez výhrady.
Schváleno na Zo dne 29.6.2022.

VypracoVala

kutílková Lenka
účetníobce

Mgr tl* těpán ková
starostka obce

Vyvěšeno: 1a.o].2022
Sejmuto do schválenínového závěrečného účtu

za rok2o2L

Plné zněnítéto zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2027
je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na OÚ Osová Bítýška.

V osové Bítýšce dne: 1a.07.2022
VyVěšeno před schválením: 14.06.2022
schváleno V Zo dne: 29,06.2022


