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Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY
Třída

Skutečnost

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

1823241.43

1324670.00

1831381.70

317631.93

239660.00

328460.00

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0.00

0.00

0.00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

1793690.30

54500.00

1394690.30

CELKEM PŘÍJMY

3934563,66

2900600.00

3554532.00

Skutečnost

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

2500180.44

3455670.00

3183670,00

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1757211.00

322000.00

1903000.00

CELKEM VÝDAJE

4257391.44

3777670.00

5086670.00

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

VÝDAJE
Třída

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M, sestava k 31.12.2021, který je přílohou závěrečného účtu.

Významné akce r. 2021
* Oprava hasičárny – nové trámy, elektřina a podkroví
* Osázení parku na drahách
* Vybudování nových dětských hřišť v Tušovicích a Tušovičkách včetně nových inventářů
* Pálení čarodějnic
* Zdobení a stavba Májky
* rekonstrukce stávající hasičské techniky „ bedny“
* revitalizace návsi v Tušovičkách
* tradiční setkání lidí a koní

* Vybudování venkovní posilovny a nákup workoutových posilovacích prvků
* Svatomartinský průvod
* nákup nového hasičského vozu Ford
* podzimní úklid obce

Přehled přijatých dotací :
Souhrnný dotační vztah
56.600,Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
21 388,30
Dotace na volby
31.000,-

- použito 21 857,-

Dotace na nákup hasičské techniky (investiční dotace) – Středočeský kraj
300 000,Dotace na nákup hasičské techniky (investiční dotace)
450 000,Podpora rozvoje regionů ( neinvestiční dotace)
8 893,Podpora rozvoje regionů (investiční dotace) – dětské hřiště
431 952,Celkem dotace
901 933,30
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 901 933,30. Rozpis přijatých dotací je zpracován
v přehledu. Dotace byly řádně vyúčtovány v rámci finančního vypořádání.

Finanční majetek ,pohledávky a závazky obce k 31.12.2021
a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtu vedeném u KB k 31.12.2021
zůstatek na účtu vedeném u ČNB k 31.12.2021

zůstatek pokladny obce k 31.12.2021

1 111 619,30
2 286 653,85

4 290,00

b) pohledávky obce k 31.12.2021

137 402,00

- z toho Mzdové náklady 12/2021

52 932,00

- z toho Výnosy příštích období ( DPPO)

48 070,00

- z toho Dohadné účty – náklady na spotřebu elektřiny

36 400,00

- z toho neproplacené vydané faktury

0,-

c) závazky obce k 31.12.2021

36 400,00

- z toho poskytnuté zálohy na elektřinu

36 400,00

- z toho neuhrazené došlé faktury

0,-

Hospodaření s majetkem obce:

Majetek

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav k 31.12

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

47743.00

0.00

47743.00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

146000.00

0.00

146000.00

3583397.60

446942.53

4030340.13

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí

164723.00

1393625.00

1558348.00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

802653.65

260232.00

1062885.65

3587859.00

0.00

3587859.00

102170.00

1000.00

103170.00

-24200.00

0.00

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek

24200.00

Hospodářský výsledek obce za rok 2021
Náklady v roce 2021 celkem :

2 150 275,98

Výnosy v roce 2021 celkem :

3 221 551,73

Hospodářský výsledek za rok 2021 : 1 071 275,75

Obec v roce 2021 ukončila hospodaření se ziskem.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Bylo provedeno ve dnech 13.09.2021 a 10.05.2022 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou
krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání :

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly zjištěny chyby nedostatky.

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha

Finanční výkazy

- Příloha

- Fin 2-12M
- Výkaz zisku a ztráty

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2021.

Švejdová Marie v.r.
starostka obce
Schválen obecním zastupitelstvem dne : 21.6.2022
Vyvěšeno dne: 22.6.2022
Sejmuto dne30.6.2023

