ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KLÍNEC ZA ROK 2021 - NÁVRH
Rozpočet obce Klínec na rok 2021 byl v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů obce projednán a schválen Zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2020 jako
schodkový se schodkem ve výši Kč 2 644 500,-. Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření
minulých let. Ve skutečnosti skončilo hospodaření obce v závěru roku s přebytkem rozpočtu ve výši Kč
3 575 934,52. Během roku bylo přijato šest rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem obce,
a to vždy na veřejném zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) ve dnech 25. 1. 2021 (rozpočtové opatření
č. 1/2021), 14. 4. 2021 (rozpočtové opatření č. 2/2021), 14. 6. 2021 (rozpočtové opatření č. 3/2021), 22.
9. 2021 (rozpočtové opatření č. 4/2020), 16. 11. 2021 (rozpočtové opatření č. 5/2021) a 15. 12. 2021 na
základě pověření ZO (rozpočtové opatření č. 6/2021). Důvodem provedení rozpočtových opatření byl
příjem dotací, daní, poskytnutí dotací z rozpočtu obce a změna výše plánovaných výdajů podle
skutečných nákladů. V průběhu roku bylo dále starostkou obce odsouhlaseno dalších 10 změn rozpisu,
které byly prováděny s ohledem na vývoj skutečnosti buď pouze na příjmové straně rozpočtu, nebo
pouze v rámci jednotlivých paragrafů na výdajové straně rozpočtu.
Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti.
Obec je od 2. 11. 2011 plátcem DPH.
Obec v roce 2021 nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a
právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace a
neuskutečnila majetkové vklady.
V roce 2021 bylo uzavřeno pět veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuální dotace, a to s TJ
Klínec, z.s., dále s Českým svazem včelařů, s SDH Klínec, Klubem seniorů Klínec a s obcí Jíloviště
(Pošta Partner). V roce 2021 byly také i nadále poskytovány služby v rámci uzavřené veřejnoprávní
smlouvy na výkon přenesené působnosti agendy přestupků s Městem Mníšek pod Brdy a na výkon
služby Městské policie Mníšek pod Brdy na území obce Klínec.
V roce 2021 proběhla v obci rekonstrukce místní komunikace „Pod lesem“ – položení nového
asfaltového povrchu v délce zhruba 0,5 km. Celková výše investice byla 1 075 206 Kč včetně DPH. Na
opravu byly využity prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora a rozvoj
regionů 2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, ze kterého jsme získali dotaci 752 644
Kč. Spoluúčast obce činila 322 562 Kč. Dále jsme z vlastních prostředků rozpočtu obce obnovili další
část vedení veřejného osvětlení, osadili nové sloupy a vyměnili stará svítidla za nová úsporná s LED
technologií. Celkem jsme v tomto roce do inovací veřejného osvětlení investovali 137 607 Kč. V oblasti
péče o vzhled obce a údržby zeleně jsme mimo běžné údržbové práce pořídili novější vozidlo s
vybavením za 361 790 Kč. Do vodojemu jsme z prostředků Fondu obnovy vodovodů a kanalizací
zakoupili nové čerpadlo pro tlakovou stanici a druhé nechali repasovat. Na veřejném dětském hřišti u
Mateřské školy byly nainstalovány nové herní prvky, klouzačka a interaktivní tabule za 69 233 Kč.
8 obcí Mníšeckého regionu včetně Klínce v roce 2021 založilo Dobrovolný svazek obcí Technické
služby Brdy a Hřebeny a následně Brdskou odpadářskou společnost s. r. o. (BOS), která bude
v členských obcích svážet a likvidovat odpady. Hlavním cílem a smyslem založení vlastní společnosti
je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství v souladu s platnou legislativou, získání
absolutního přehledu nad produkcí odpadů a využití těchto informací k optimalizaci nákladů ve
prospěch obyvatel.

Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce
v hodnoceném roce (uvedeno v Kč)
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Nedaňové příjmy
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Schválený rozpočet
rok 2021
9.990.000,00
3.245.500,00
0
0
13.235.500,00
12.280.000,00
3.600.000,00
15.880.000,00
-2.644.500,00
0

Upravený
rozpočet 31. 12. 2021
12.107.284,99
3.716.263,00
0
1.962.932,23
17.786.480,22
12.881.172,55
4.070.460,74
16.951.633,29
834.846,93
0

Skutečnost k 31. 12.
2021
11.502.892,35
3.346.548,06
0
1.962.923,23
16.812.363,64
11.126.442,58
2.109.986,54
13.236.429,12
3.575.934,52
0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů sestavený k 31.
12. 2021). Výkaz je přílohou č. 1 tohoto Závěrečného účtu.
Obec Klínec nemá hospodářskou činnost.
Stav běžných účtů
Obec Klínec má běžný účet u ČS a. s. Příbram a běžný účet u ČNB.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČS ke dni 31. 12. 2021 je 5 626 661,31 Kč.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČNB ke dni 31. 12. 2021 je 3 511 695,27 Kč.
Stav účtů k 1. 1. 2022 – aktivní výsledek hospodaření ve výši 9 138 356,58 Kč.
Stavy úvěrů a půjček
Rozpočet obce nebyl v roce 2021 zatížen splácením žádného úvěru ani půjčky.
Pohledávky
Hlavní část pohledávek ve výši 800 000 Kč tvoří přislíbený dar na místní komunikace. Pohledávky za
místní poplatky, nájem bytu a za vodné a stočné činí Kč 18 736,50 Kč.
Faktury vydané – vodné a stočné, pronájem garáže, paušál přípojky, přefakturace nákladů za elektrickou
energie veřejného osvětlení a přefakturace vodovodní přípojky v celkové výši 15 482,00 Kč.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2021 celkem 1 962 932,23 Kč.
V průběhu roku 2021 přišly na účet obce finanční prostředky z dotačních titulů, které jsme získali
v dřívějších letech (690 000 Kč z Fondu obnovy měst a obcí Středočeského kraje na výstavbu vodovodu
A2, 119 999 Kč na výsadbu stromů ze Státního fondu životního prostředí, 68 000 Kč z Fondu včasné
přípravy projektů Středočeského kraje na projekt vyčištění a rekonstrukce obecních rybníků) a již
zmíněných 752 644 Kč z programu Podpory regionů Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci
místní komunikace.
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Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace: Mateřská škola v Klínci.
Mateřská škola vykázala v roce 2021 kladný výsledek hospodaření ve výši Kč 17.231,31, přičemž
ušetřené finanční prostředky byly v plné výši převedeny do rezervního fondu. Příspěvek zřizovatele na
provoz pro rok 2021 byl 350.000,00 Kč. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2021 je přílohou č.
2 k závěrečnému účtu obce. Roční závěrka za rok 2021 zřízené PO, včetně zákonem předepsaných
výkazů jsou uloženy na OÚ Klínec.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce provedl na základě žádosti obce Klínec Krajský úřad Středočeského
kraje, Odbor kontroly – oddělení přezkoumávání hospodaření obcí. Přezkoumání vykonali p. Irena
Kováříková a p. Jiřina Šamanová ve dnech 18. 11. 2021 (dílčí přezkoumání) a 10. 3. 2022 (konečné
přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Klínec za rok 2021 je přílohou č. 3
tohoto závěrečného účtu.
Při přezkoumání hospodaření obce Klínec nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Výkaz FIN 2 – 12 M 2021
Příloha č. 2 - Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2021
Příloha č. 3 - Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Klínec za rok
2021.
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