Datum zpracování: 27.6.2022 9:07:27

MĚSTYS SENOMATY
okres Rakovník

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
za rok 2021

Závěrečný účet za rok 2021 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
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Identifikace účetní jednotky
Název účetní jednotky
Sídlo
IČ
Telefon
E-mail
Webové stránky obce
Bankovní spojení – Česká spořitelna, a.s.
Bankovní spojení – Česká národní banka

Městys Senomaty
Senomaty, Náměstí Karla Buriana 55
00244384
702 152 034
info@senomaty.cz, starosta@senomaty.cz
www.senomaty.cz
540610379/0800
94-4818221/0710

Všeobecné informace
Starosta
Místostarosta
Počet členů zastupitelstva
Kontrolní výbor (počet členů, jméno předsedy)
Finanční výbor (počet členů, jméno předsedy)
Předmět činnosti
Rozvahový den
Okamžik sestavení účetní závěrky
Počet obyvatel k 01. 01. 2021
Počet obyvatel k 31. 12. 2021
Příspěvková organizace obce

Mgr. Tomáš Valer
Aleš Polcar
13
3, Petr Sojka
3, Ing. Antonín Prokop
Všeobecná činnost veřejné správy,
zákon č. 128/200 Sb., o obcích
31. 12. 2021
28. 01. 2022
1 272
1 265
Základní škola a Mateřská škola Senomaty,
Náměstí Karla Buriana 54, Senomaty

Místní části:
Název

Výměra m2

Senomaty
Nouzov u Senomat
Hostokryje
Celkem

9 443 446
1 298 532
3 353 727
14 095 705

Počet obyvatel

vodovod

145
127
993
1 265

ano
ano
ano

kanalizace
ano
ano
ano

Městys Senomaty je členem:
Svazku obcí mikroregionu Čistá - Senomaty
Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Svazu měst a obcí České republiky
Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka
Sdružení místních samospráv České republiky

Organizace ÚSC
(zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 23 a násl.)

Účetnictví Městyse Senomaty je vedeno a účetní závěrka a závěrečný účet byl
sestaven v souladu s:
•
•
•
•
•

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále je zákon o účetnictví)
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
vyhláškou č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH
vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací státu a požadavcích na
technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro
některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, zdravotními pojišťovnami, státními fondy a organizačními složkami státu,
Českými účetními standardy (č. 701 – 710) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.
410/2009 Sb.,
vyhláškou MF č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu předkládaných pro hodnocení
plnění SR, rozpočtů státních fondů a rozpočtů ÚSC
vyhláškou MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se SR,
státními aktivy a Národním fondem
zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorovací a řízení veřejných
financí

V souladu s těmito předpisy se obec řídila platnými vnitropodnikovými směrnicemi k vedení
účetnictví. Městys plní své úkoly prostřednictvím orgánů, kterými jsou zastupitelstvo obce a starosta
obce. V jejich náplni činnosti se prolíná samospráva i státní správa.
Účetnictví Městyse Senomaty je zpracováváno účetním programem firmy ALIS spol. r. o., se sídlem
v České Lípě. Od roku 2013 je systém účetnictví veden v sytému KEO-W (systém Windows), mzdy a
majetek v systému KEO4. Další povinné evidence (matrika, evidence obyvatel, volby, evidence hřbitova,
vidimace – legalizace) obce vede Městys Senomaty v systému KEO-X.

K závěrečnému účtu byly použity tyto podklady:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Fin 2-12 M
Rozvaha (bilance)
Příloha ÚSC
Výkaz zisku a ztráty
Vypořádání dotací a fin. výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje ze st. rozpočtu
Vypořádání dotací a finančních výpomocí poskytnutých obcím z rozpočtu kraje
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Senomaty
Výkazy hospodaření Základní školy a Mateřské školy Senomaty

Účetní závěrka rozpočtu byla sestavena k 31. 12. 2021 v Kč.
Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
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PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU
A ROZBOR DALŠÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ
(plnění rozpočtu, finanční vypořádání, výsledky přezkoumání hospodaření obce, návrh na rozdělení
prostředků do fondů příspěvkové organizace, vypořádání účelových dotací).
Závěrečný účet Městyse Senomaty je zpracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen rozpočtová pravidla a obsahuje hodnocení
plnění rozpočtu obce za rok 2021 a to jak příjmové, tak výdajové části, dále obsahuje výsledky
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 závěry finančního vypořádání k ostatním veřejným
rozpočtům, návrh na rozdělení nevyčerpaných prostředků do fondů příspěvkové organizace a další
skutečnosti uvedené v zákoně o rozpočtových pravidlech.
Rozpočet Městyse Senomaty na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva městyse dne
09. 12. 2020. Rozpočet městyse na rok 2021 byl schválen jako schodkový (rozpočtované příjmy 16
829 tis., rozpočtované výdaje 17 845 tis. tj. schodek Kč 1 016 tis.). Schodek rozpočtu je navýšen o
výši roční splátky úvěru Kč 600 tis. Celkový schodek rozpočtu Kč 1 016 tis. bude kryt z finančních
rezerv vytvořených v předchozích letech. Rozpočet se schvaluje v závazných ukazatelích v
paragrafovém znění. Během rozpočtového roku bylo přijato 7 rozpočtových opatřeních, která byla
projednána zastupitelstvem městyse v souladu se zákonem o obcích. Skutečné plnění příjmů a čerpání
výdajů podle jednotlivých položek platné rozpočtové skladby je patrné z výkazu Fin 2-12 M, který je
přílohou závěrečného účtu.

Rozpočtové příjmy
Celkové plánované příjmy obce činily 16 829 000,-- Kč. Příjmy rozpočtu byly upraveny především
přijetím různých dotací v průběhu roku.
Rozpočtovými opatřeními byly upraveny příjmy na
Kč 24 550 000,-Skutečné příjmy plnění rozpočtu byly v roce 2021:
Kč 24 480 567,28
Plnění skutečných příjmů rozpočtovaným činí
99,717 %
Daňové příjmy – příjmy obcí z rozpočtového určení daní:
Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických nebo
právnických osob. Dále sem patří místní a správní poplatky.
Daňové příjmy činily
Kč 19 133 763,52
což je plnění příjmů na 99,94 % upraveného rozpočtu.
Nedaňové příjmy byly naplněny 2 487 905,76 tj. 98,93 % upraveného rozpočtu.
Zde objemově nejvýznamnějšími jsou příjmy za pronájmy obecních bytů,
pronájmu nebytových prostor a pozemků.
Kapitálové příjmy:
byly po rozpočtových změnách stanoveny na Kč 465 700,--, plnění bylo Kč 435 550,-v tom:
➢ prodej obecních pozemků
Kč 206 550,-➢ dary a výnosy sbírky na pořízení zvonů
Kč 48 000,-➢ dary na vitrážová okna
Kč 80 000,-➢ další přijaté dary
Kč 101 000,--

příjmy

z

V příjmech jsou evidovány přijaté dotace z jiných rozpočtů v celkové částce Kč 537 329,39. V tom:
Poskytovatel
Účel
Celková výše
Státní rozpočet
Kompenzační příspěvek ÚSC
245 386,-Státní rozpočet
Dotace na volby
35 623,-Státní rozpočet / Středočeský kraj
Dotace na výkon státní správy
358 100,-Strana -4 –
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Středočeský kraj
Dotace z Fondu rozvoje venkova
1 272 000,-V převážné míře jde o finanční prostředky, které jsou poskytnuty účelově a podléhají finančnímu
vypořádání (tzn., nejsou-li vyčerpány, vrací se zpět poskytovateli dotace). Všechny výše uvedené
transfery byly vyčerpány v uvedených výších.

Rozpočtové výdaje
Výdajová část rozpočtu - čerpání rozpočtu jednotlivých kapitol a paragrafů bylo v souladu se
schváleným položkovým rozpočtem, popř. v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními
(změnami). Tato opatření schvalovalo zastupitelstvo obce.
Rozpočtované výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem na částku Kč 17 845 000,--. Po úpravách
(upravený rozpočet) výdaje činily Kč 17 515 800,--. Skutečné čerpání výdajové stránky rozpočtu
dosáhlo 17 255 974,19, což je 98,52 % upraveného rozpočtu.
Běžné výdaje:
Rozpočtované běžné výdaje činily
Kč 11 445 000,-skutečné neinv. výdaje činily
Kč 11 367 600,-Investiční výdaje:
Rozpočtované investiční výdaje činily
Kč 6 400 000,-skutečné inv. výdaje činily
Kč 6 148 200,--

Financování
Na veřejném Zasedání zastupitelstva městyse Senomaty konaném dne 25. 11. 2016 bylo schváleno
uzavření smlouvy o úvěru č. 0421234489 s Českou spořitelnou a.s. Touto smlouvou bylo zajištěno
spolufinancování výstavby splaškové kanalizace v místní části Hostokryje. Jedná se o úvěr ve výši
3 mil. Kč, splatný v době pěti let s úrokovou sazbou 0,57%. Splácení přijatého rozpočtu probíhalo ve
čtvrtletních splátkách, ročně Kč 600 tis. Z rozhodnutí Zastupitelstva městyse Senomaty bylo přijato v
rámci rozpočtového opatření č. 5/2021 ze dne 27. 10. 2021 rozhodnutí o doplacení celého zůstatku
poskytnutého úvěru v celkové výši Kč 1 200 tis. Úvěr byl tedy v roce 2021 splacen.

Rozdíl příjmů a výdajů a hospodářský výsledek
a) rozdíl příjmů a výdajů za rok 2021
Jedním z hodnotících ukazatelů hospodaření je rozdíl mezi celkovými skutečnými rozpočtovými
příjmy a výdaji daného kalendářního roku. Tento ukazatel je obsažen ve „Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ s označením
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2021. V roce 2021 celkové příjmy převýšily celkové výdaje o Kč
7 224 593,09 (viz. odd III. Financování – třída 8 uvedeného výkazu). Částka představuje skutečně
přijaté finanční prostředky a zaplacené výdaje v daném kalendářním roce. Pro rok 2021 byl schválen
schodkový rozpočet, který z důvodů neuskutečnění některých investičních akcí skončil výše
uvedeným přebytkem.
b) hospodářský výsledek za rok 2021
Hospodářský výsledek jako rozdíl mezi náklady a výnosy v roce 2021 činil Kč 8 801 850,68 (zisk).
Hospodářský výsledek je obsažen ve „Výkazu zisku a ztráty územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ a „Rozvaze územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“.
Rozdíl obou těchto ukazatelů je dán rozdílnou metodikou sestavení účetních výkazů. Nejvíce se tato
rozdílná metodika projeví při pohledu na zobrazení hmotného investičního majetku, kdy do FIN 2-12
vstupují zaplacené investiční výdaje v celé výši, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty tyto výdaje časově
rozkládá do několika let v podobě odpisů HIM.
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Rozbor personálních a mzdových nákladů
Pro městys Senomaty pracuje 13-ti členné zastupitelstvo. Celkové výdaje dle upraveného rozpočtu na
rok 2021 na odměny (vč. povinných odvodů) členů zastupitelstva byly plánovány v celkové výši Kč
1 350 tis. a vyplaceny v částce Kč 1 232 687,93 což představuje 91,31 % rozpočtu. Odměny členů
zastupitelstva jsou stanoveny dle Nařízení vlády 37/2003 ve znění pozdějších předpisů a na základě
rozhodnutí Ustavujícího zastupitelstva dne 01. 11. 2018.
Městys Senomaty v roce 2021 zaměstnával průměrně 7 fyzických osob. Tito zaměstnanci
odpracovali celkem 9 495 hodiny, přičemž v tomto počtu hodin jsou zahrnuty časy THP i ostatních
zaměstnanců (správa a údržba budov, údržba a úklid veřejných prostranství, svoz separovaného
odpadu pod.). Zaměstnancům ve stálém pracovním poměru byly stanoveny měsíční platy dle nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celkové výdaje na mzdy a platy zaměstnanců
byly dle schváleného rozpočtu stanoveny v celkové částce 2 792 tis. Kč. Následně byl rozpočet
upraven na Kč 2 865 tis. Důvodem úpravy výdajů na mzdy zaměstnanců je skutečnost, že Městys
Senomaty změnil metodu vyplácení stravného pro zaměstnance. Výdaje vynaložené na mzdy a platy
v roce 2021 činily celkem Kč 2 852 tis. tj. 99,98 % upraveného rozpočtu výdajů.

Pohledávky, závazky
Celkové účetní pohledávky obce k 31. 12. 2021 jsou vyčísleny v Rozvaze (účetním výkaze) na částku
415,61 tis. Kč. Z rozboru jednotlivých účtů vyplývá, že jednou z částí (315,13 tis.) jsou poskytnuté
zálohy na spotřebu elektrické energie. Další součástí jsou nezaplacené vydané faktury (41,5 tis.) a
ostatní pohledávky (14,4 tis.), které jsou vymáhány (exekuce nájem).
Účetní krátkodobé závazky činily k 31. 12. 2021 částku 625,8 tis Kč. Částka představuje závazky ze
sociálního a zdravotního pojištění, Kooperativa, daně a výplaty zaměstnanců (i zastupitelů) za měsíc
prosinec, neuhrazené faktury dodavatelů ve lhůtě splatnosti.
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Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2021
Název banky
Česká národní banka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
GE Money Bank, a.s.
GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu
94-4818221/0100
540610379/0800
20036-540610379/0800
193986063/0600
193985503/0600
Celkem

Částka Kč
1 316 690,26
2 384 150,74
195 200,-6 115142,32
3742,97
10 014 726,29

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2021
Pokladna hlavní činnosti
10 636,-- Kč
Sbírka na pořízení nových zvonů do barokní zvonice v Senomatech
Zastupitelstvo Městyse Senomaty na svém jednání dne 17. 12. 2013 vyhlásilo veřejnou sbírku s výše
uvedeným názvem a pověřilo starostu městyse, aby učinil veškeré nutné legislativní kroky ke zřízení
sbírky. Krajský úřad pro Středočeský kraj konání sbírky osvědčil a oznámení o jejím konání přijal dne
31. 01. 2014. Sbírka se bude konat po dobu neurčitou. Do sbírky přispívají obyvatelé, společenské
organizace a další dobrovolní dárci.
Zůstatek k 1. 1. 2021
Kč 180 000,-Příjem darů v průběhu roku
Kč 15 200,-Ke dni účetní závěrky na bankovním účtu, který má městys zřízen, bylo Kč 195 200,--.
Přijaté a poskytnuté finanční dary
Městys Senomaty v roce 2021 na základě darovacích smluv získal tyto účelové dary:
Kč 15 000,-hrací prvek v ulici Na Hradišti
(ZD Senomaty)
Kč 36 000,-hrací prvky dětská hřiště Hostokryje, Nouzov
(M. Kundrat)
Kč 50 000,-rekonstrukce fasády kostela sv. Štěpána
(Dr. Holý)
Kč 80 000,-vitrážová okna kostela sv. Štěpána
(obyvatelé městyse)
Městys Senomaty poskytl účelový dar Městu Kryry ve výši Kč 50 tis. na odstranění škod způsobených
živelnou pohromou v obci Stebno ze dne 24.6.2021.
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci:
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci činil Kč 900 000,--. Zahrnuje příspěvek na provoz pro
mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu a školní družinu. Účetní výkazy příspěvkové
organizace jsou přílohou závěrečného účtu.
Další poskytnuté neinvestiční příspěvky z rozpočtu obce:
Sdružení místních samospráv ČR
Dobrovolný svazek obcí Čistá – Senomaty
Svaz měst a obcí ČR
Spolky a sdružení působící v obci (grantový program)
Výdaje spojené se záležitostmi sociálních věcí

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

4 962,00
49 925,00
6 115,60
240 000,00
87 417,--

Hospodářská činnost
Městys Senomaty nemá zřízenou hospodářskou činnost.
Peněžní fondy
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Městys Senomaty nemá zřízen žádný peněžní fond.
Inventarizace majetku, materiálových zásob
Inventarizace obecního majetku byla provedena v termínu od 13. 12. 2021 do 21. 01. 2022.
S majetkem obce hospodaří obecní úřad a příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola
Senomaty. Městys veškerý majetek každoročně inventarizuje a pojišťuje proti škodám. Inventarizační
komise provedla jak fyzickou, tak i dokladovou kontrolu majetku. Neupotřebitelné a neopravitelné
věci byly řádně vyřazeny z majetku. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné přebytky, manka
ani nesrovnalosti v evidenci majetku obce.
Součástí majetku jsou i nedokončené investice ve výši celkem 905 095,65 v tom:
Anal. Účet HK
042 0002
042 0008
042 0009
042 0010
042 0011
042 0019
042 0021
042 0022
042 0032
042 0033
042 0034
042 0044
042 0045
042 0054
042 0205
042 0240

Investice
Rybník „Kotroušek“ – projektová dokumentace
Multifunkční vozidlo
Revitalizace parku v ulici Malá Strana
Chodníky, zpevněné plochy, kontejnerová stání
Víceúčelové hřiště SK
Jedlá zahrada u roubenky
Rekonstrukce fasády kostela sv. Štěpána
Výměna střešní krytiny kostela sv. Štěpána
Komunikace Brant 2022
Komunikace u Davidova mlýna 2022
Dětské hřiště Na Hradišti
Domov klidného stáří
Protierozní opatření
Zhodnocení budovy ZŠ
Zhodnocení budovy S 205 – pošta, byty
Sokolovna, Rakovnická 240

Částka
53 500,00
45 704,50
107 860,15
34 606,00
50 000,-12 000,-9 044,50
4 000,-7 562,50
7562,50
35 211,00
482 544,50
40 000,00
11 800,-18 500,-1 000,--

Dokončené investice a nákup nového majetku v průběhu roku 2021
Investice
Částka
poznámky
Zábradlí u prodejny zmrzliny
54 624,00
Hala – sklad plastů ve dvoře ZD
182 249,00
Mulčovač
105 335,34
Power box pro elektrokola
44 338,31
Chodníky
209 511,11
Workoutové hřiště – areál SK
489 883,50
Elektronická úřední deska - kiosek
215 864,00
Komunikace Nouzov 2021
834 741,29
Komunikace Na Vyhlídce
42 350,00
Hostinec Nouzov - pergola
184 011,00
Požární stroje
281 488,35
Výměna střešní krytiny kostela sv. Štěpána
992 879,50
Zhodnocení budovy Hostokryje čp. 3
10 978,00
Zhodnocení budovy ZŠ – výměna střechy
1 635 384,00
Zhodnocení budovy Senomaty čp. 55
31 518,00
Celkem dokončené investice
5 315 156,78
V roce 2021 byl nakoupen drobný hmotný majetek za Kč 238,57 tis. (exteriérový a interiérový
nábytek, pracovní stroje, kancelářské počítače)
Obsah a rozsah zpracovávaných agend
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a) účetnictví:

pokladní doklady
851 (= počet ks příjmové +výdajové doklady)
došlé faktury
453 ks
vydané faktury
76 ks
bankovní výpisy
2083 položek
b) mzdová agenda:
osobní karty
27
c) evidence obyvatel:

počet obyvatel
přihlášení k TP
odhlášení z TP
narození
zemřelí

d) matriční záznamy:
e) vidimace a legalizace:
f) výstupy z Czechpointu:
g) evidence odpadů:
h) evidence hřbitova:

1265
22
24
8
14
11
424

výpis z rejstříku trestů
výpis z katastru nemovitostí

známky na SKO
389
BIO nádoby
76
Místa pro separaci odpadů 18
počet hrobových míst
počet nájemců hrobových míst

20
15

349
331

Finanční vypořádání příspěvkové organizace
Městys Senomaty je zřizovatelem jediné příspěvkové organizace, a to Základní škola a
Mateřská škola Senomaty.
Tato příspěvková organizace má ve své péči majetek v celkové výši Kč 1 911 092,21. Hospodářský
výsledek za rok 2021 (porovnáním nákladů a výnosů) činí Kč – 94 279,21 (ztráta), náklady Kč 9 408
779,96, výnosy 9 314 500,75. HV ztráta bude kryta převodem na účet „Rezervní fond ze zlepšeného
výsledku hospodaření“ (účet 413)
Rozklikávací rozpočet
Veškeré souhrnné údaje z účetní závěrky jsou zveřejněny na webových stránkách městyse pod
záložkou „Rozklikávací rozpočet“ nebo na internetové adrese:
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00244384/

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Senomaty
Starosta objednal přezkoumání hospodaření obce dle ustanovení § 4 ust. 1 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odboru finanční
kontroly ve dnech 11. 11. 2021 a 10. 02. 2022.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 byla předána se závěrečným výrokem:
„Při přezkoumání hospodaření obce Senomaty za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Přílohy Závěrečného účtu:
Podrobné údaje o plnění rozpočtu a výdajů za rok 2021 (FIN 2-12), zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, a o dalších finančních operací – výkazů jak obce, tak příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Senomaty, jsou nedílnou přílohou návrhu závěrečného účtu a jsou přílohou textu Závěrečného
účtu:
Součástí závěrečného účtu je:
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•
•
•
•
•

•
•
•

Výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31. 12. 2021, ve kterém jsou
podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby.
Rozvaha územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti
k rozvahovému dni 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů
soudržnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2021
Příloha územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti
sestavných k 31. 12. 2021
Soubor tabulek „Závěrečný účet za rok 2021“
o Příjmy a výdaje - dle tříd
o Porovnání plnění sdílených daní
o Porovnání příjmů a výdajů
o Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
o Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Senomaty za rok 2021
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím - tabulka
č. 1, tabulka č. 1a, tabulka č. 2), tabulka 2a), tabulka č. 3, tabulka č.4
Hospodaření příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Senomaty:
o Zpráva o hospodaření za rok 2021
o Dokladová inventarizace k 31. 12. 2021
o Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
o Rozvaha ke dni 31. 12. 2021
o Příloha k 31. 12. 2021

Zpracovala: Štěpánka Cafourková
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Závěrečné shrnutí
Při hodnocení roku 2021 je nutno vyzdvihnout tyto skutečnosti:
1. Rok 2021 skončil oproti původně schválenému schodkovému rozpočtu výrazně kladným
hospodářských výsledkem. Stalo se tak především díky omezení rozsahu plánovaných investic, které
bylo zapříčiněno restrikcemi spojenými s covidovou epidemií a omezenými kapacitami dodavatelských
firem.
2. Počet obyvatel městyse se během roku 2021 snížil o 7 osob na celkový počet 1265. Tento pokles
vychází z revize počtu obyvatel ČR mající podklad ve výsledcích Sčítání lidu realizovaného v uvedeném
roce.
4. Hlavními investicemi městyse v uplynulém roce byly výměna střechy na budově základní školy a na
kostel sv. Štěpána, nové workoutové hřiště v Senomatech a oprava místních komunikací v místní části
Nouzov.
5. V roce 2021 pokračovala projekce rekonstrukce budovy mateřské školy a Domu klidného stáří. Byl
rovněž zadán projekt na revitalizaci parku na Malé Straně v Senomatech.

Mgr. Tomáš Valer
Starosta městyse Senomaty
Vedoucí vykazující jednotky

Návrh závěrečného účtu Městyse Senomaty za rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách
Městyse Senomaty: www.senomaty.cz v období od 10. 06. 2022 do 27.06. . 2022 a je též k nahlédnutí
na úřadě Městyse Senomaty. Zastupitelstvo Městyse Senomaty Závěrečný účet bude projednávat na
svém veřejném zasedání 27.06.2022.
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