
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOUBRAVY ZA ROK 2021 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších platných předpisů) 

 
  

Název organizace:   Obec Doubravy, 763 45 Doubravy č. 45 
IČO:                            00283886 
Právní forma:           obec 

1, Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v tis. Kč) 
 

 Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2021 

% plnění 
k upravenému 
rozpočtu 

Třída 1 – daňové příjmy 7.015 8.728 8.734 100,07 

Třída 2 – nedaňové příjmy    296    300    303 101,04 

Třída 3 – kapitálové příjmy       90      86   95,33 

Třída 4 – přijaté transfery    136 1.176 1.781 151,47 

Příjmy celkem: 7.447 10.294 10.904 105,93 

     

Třída 5 – běžné výdaje 5.855 6.636 7.132 107,48 

Třída 6 – kapitálové výdaje 4.100    447    447 100,03 

Výdaje celkem: 9.955 7.083 7.579 107,01 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -2.508 3.211 3.325 103,55 

Třída 8 - financování 2.508 -3.211 -3.325 103,55 

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 

Splátky úvěrů 0 0 0 0 

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou ve výkaze FIN 2-12 M k nahlédnutí v podatelně obecního 
úřadu Doubravy a také zveřejněny v plné verzi na elektronické úřední desce dostupné 
dálkovým přístupem na webových stránkách obce v záložce úřední deska: 
www.doubravy.eu. 
Konečný stav účtů 231 k 31.12.2021 byl 16.036.234,60 Kč a v pokladně 3.934,00Kč. 
Skutečné příjmy po konsolidaci v roce 2021 byly proti upravenému rozpočtu celkem plněny 
na 100,05%. Plnění výdajů po konsolidaci bylo 98,74%. 
Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. 
 
1, Hospodářská činnost obce 
    Obec Doubravy vykazovala jako ekonomickou činnost zejména pronájem obecního 
majetku (pacht na zemědělské pozemky, nebytové prostory víceúčelové budovy, místnost 
v budově obecního úřadu, stočné, prodej palivového dřeva. 
 
2, Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 
úrovně 
Dotace do rozpočtu obce Doubravy za rok 2021 činily celkem 1.175.686,90Kč. Jednotlivé 
dotace a jejich čerpání jsou zpracovány v níže uvedené tabulce. Dotace byly řádně 
vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 
15,99 Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání dne 18.1.2022. 
  



Poskytovatel - účel položka ÚZ výše dotace čerpání 

SR – výkon státní správy 4112     136.200,00   136.200,00 

SR - volby do Parlamentu ČR 4111 98071      31.000,00      30.984,01 

SR – kompenzační bonus 4111 98037    110.407,90    110.407,90 

Minist.pro místní rozvoj – oprava MK 4116 17058     898.079,00    898.079,00 

Příjmy celkem: 1.175.686,90 1.175.670,91 

 
3, Správa a hospodaření s majetkem obce 
Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy inventarizován. Dle 
výsledku inventarizace nebyly nalezeny inventarizační rozdíly ani nedostatky.  
Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční 
účetní závěrce, ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, které 
jsou přílohou závěrečného účtu, a jsou v listinné verzi k nahlédnutí v podatelně obecního 
úřadu Doubravy a zveřejněny v plné verzi na elektronické úřední desce dostupné dálkovým 
přístupem na webových stránkách obce v záložce úřední deska: www.doubravy.eu 
 
4, Přehled poskytnutých dotací a finančních darů z rozpočtu obce 
 

Č. Název  žádost  Smlouva/dar Částka 

1 Naděje Otrokovice Příspěvek na činnost 2021 dar 15.000 

2 Myslivecký spolek Strážná Příspěvek na činnost 2021 VŘS 20.000 

3 SDH Doubravy Dotace na sportovní činnost VŘS 30.000 

4 Včelaři Příspěvek na činnost 2021 darovací smlouva 8.000 

5 Linka bezpečí, z.s. Příspěvek na provoz 2021 dar 5.000 

6 Klub Radost, z.s. Dar na provoz 2021 dar 5.000 

7 PAHOP, ústav paliat. Péče Dar dar 10.000 

8 SMS, z.s. Dar na obce postiž.tornádem darovací smlouva 20.000 

9 Záchr.stanice Buchlovice Příspěvek na provoz 2021 dar 1.000 
     
5, Tvorba a použití peněžních fondů 
    Obec nemá zřízený žádný peněžní fond.  
 
6, Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí, místní akční 
skupiny Luhačovské Zálesí o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR. 
 
7, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2021: 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje, 
odbor ekonomický, kontrolní oddělení - Bc.Janou Mičolovou a Ing.Danou Vaňkovou.  
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve dnech 2.2.-
4.2.2022. 
 
Závěr zprávy:  
I.  Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let – při přezkoumání nebyly zjištěny  
chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. 
 
II. Při přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2021 byly zjištěny chyby a 

nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odst.3 písm.b) 

zákona č.420/2004 Sb.]. 
III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. 



 
IV. Při přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2021 
     Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 
 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku………………………..0,00% 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku……………………………2,29% 
c)  podíl zastavěného majetku na celkovém majetku územního celku...0,00% 

 
V. Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 roky. 
 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou 
závěrečného účtu, je k nahlédnutí v listinné podobě v podatelně obecního úřadu Doubravy a 
v elektronické verzi na elektronické úřední desce dostupné dálkovým přístupem na 
webových stránkách obce v záložce úřední deska: www.doubravy.eu. 
 
Vyjádření k závěrečnému účtu obce Doubravy za rok 2021 
 
A, Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Doubravy k rozvahovému dni 

31.12.2021.  

B, Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Doubravy a závěrečný účet 

obce Doubravy za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2021, a to bez výhrad. 

Výsledek hospodaření obce v roce 2021 ve výši 2.258.587,78 Kč převést na účet 432, 

tj. do nerozděleného zisku minulých let. 

 

Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva 

dne 11.4.2022 usnesením č.28/2022. 

 
 
 
 
Zpracovala: Marta Toboláková 
 
Schválil: Ing. Jiří Šulák, starosta 
  
                                                                         
 
 
Doložka o zveřejnění: 
 
Vyvěšeno:…4.5.2022….………….. 
 
 Sejmuto:……………………………. 
 


