Návrh závěrečného účtu obce Bratřínov za rok 2021
zpracovaný v souladu s § 17 zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 35428111/0100
ČNB 94-5018111/0710
Účet veřejné sbírky: KB
115-9530380267/0100
E-mailová adresa:
bratrinov@gmail.com
Internetové stránky:
www.bratrinov.cz
Počet obyvatel k 31.12.2021 : 201
IČO:
00639699
Počet zastupitelů:
7
Obec Bratřínov je členem Svazku obcí Mníšecký region, Spolku MAS Hřebeny z.s. a
Sdružení místních samospráv ČR.
Obec Bratřínov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.
Rozpočet obce Bratřínov na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne
16. 12. 2020 jako schodkový, se schodkem 380.375,-Kč. Příjmy ve výši 3,593.825,-Kč a
výdaje byly schváleny ve výši 3,974.200,- Kč, schodek bude kryt z přebytků minulých let.
Během roku bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Důvodem jejich provedení byl příjem
dotace na autobusovou zastávku, daní, kompenzačního bonusu, příjem z tenisových kurtů a
zvýšená odměna za zpětný odběr tříděných odpadů a změna výše plánovaných výdajů podle
skutečných nákladů.
Z důvodů odložení rekonstrukce domu čp. 39 hospodaření obce nakonec skončilo v závěru
roku s přebytkem.
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 cenné papíry,
obligace a neuskutečnila majetkové vklady.

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

Třída 1 –daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6- kapitálové výdaje
Výdaje celkem

2.883,5
152,2
0
558,1
3.593,8
3.072,7
901,5
3.974,2

Upravený
rozpočet

3.382,5
191,1
0
307,3
3.880,9
3.362,7
343,3.705,7

Plnění
k 31.12.21

3.380,5
190,2
0
307,3
3.878,3.213,4
317,7
3.531,1

Saldo: příjmy - výdaje
Třída 8 - financování

380,4
380,4

-175,2
-175,2

-346,9
-346,9

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou přílohou této zprávy (výkaz FIN 2-12).

Rozpis příspěvků
položka
příjemce
5329
Mníšecký region
5329
Mníšecký region

účel
členské příspěvky
zástřelné

částka
10.000,10.000,-

Stav účtů
Obec Bratřínov má běžný a spořící účet u KB, a.s. a běžný účet u ČNB.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u KB ke dni 31.12.2021 je 929.919,18 Kč.
Konečný stav na spořícím účtu vedeném u KB ke dni 31.12.2021 je 506.784,09 Kč.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČNB ke dni 31.12.2021 je 912.602,95 Kč.
Obec Bratřínov vede účet veřejné sbírky za účelem odstranění následků živelné
pohromy – pomoc občanům a obci Bratřínov. Sbírka je konána od 18.6.2019 na
dobu neurčitou na základě osvědčení vydaného Krajským úřadem
Středočeského kraje. Příspěvky jsou shromažďovány na zvláštním bankovním
účtu založeném u Komerční banky. Zůstatek sbírky k 31.12.2021 je 48.108,- Kč.
Kontrola byla provedena dne 19.4.2022 odborem legislativně právním
Středočeského kraje.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2021 celkem 307.338,56 Kč. Přijaté
dotace byly řádně vyúčtovány (uvedeno v Kč).
Poskytovatel
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Středočeský kraj
MF ČR
Celkem

Účel
Výkon st. správy
Volby do Poslan. sněm.
Investiční dotace
Kompenzační bonus

Přiděleno
56.600
28.803
184.000
37.935,56
307.338,56

Vyčerpáno
56.600
28.803
184.000
37.935,56
307.338,56

Inventarizace majetku
Inventarizace majetku obce Bratřínov byla provedena k 31.12.2021 a je popsána
v inventarizační zprávě.

2) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly
Středočeského kraje ve dnech 13.10.2021 (dílčí přezkoumání) a 13.4.2022
(konečné přezkoumání).
Závěr zprávy - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.), při přezkoumání hospodaření obce Bratřínov za rok
2020 se neuvádí žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Bratřínov za rok 2021 je
přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bratřínově v úředních
hodinách a na internetových stránkách www.bratrinov.cz.

V Bratřínově dne 30.4.2022
Účetní: Dana Svobodová
Kompletní dokument je z důvodů rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním úřadě
nebo na internetových stránkách.

Přílohy:
1) Sestava Fin 2-12 M za období 12/ 2021
2) Rozvaha za období 12/2021
3) Výkaz zisku a ztrát za období 12/2021
4) Příloha účetní závěrky 12/2021
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
6) Inventarizační zápis
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