Obec Helvíkovice
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vypracovaný v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Údaje o obci
Obec Helvíkovice

sídlo Helvíkovice č.p. 3, 564 01 Helvíkovice
IČ: 00580929
DIČ: CZ00580929
Kontakty: telefon 465 612 527
e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
webové stránky: www. helvikovice.cz
Počet obyvatel k 1.1.2021: 494
k 31.12.2021: 497

Zastupitelstvo obce v roce 2021
Zastupitelstvo obce vzešlo z komunálních voleb konaných ve dnech 5. - 6.10.2018.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 2.11.2018.
Zastupitelstvo obce je devítičlenné v tomto složení:
Starostka: Jana Kolářová
Místostarosta: Miroslav Felcman
Členové: Michal Feltl, Martin Havlíček, Jakub Hlavsa, Jakub Hostinský, Petra Pospíšilová,
Pavel Smetana, Jiří Žabka
Výbory zastupitelstva obce:
Finanční výbor:
Předseda: Martin Havlíček
Členové: Helena Urbánková, Kamila Scott, Jaroslav Kalous, Miloslav Dušek.
Kontrolní výbor:
Předseda: Jiří Žabka
Členové: Jakub Hostinský, Michal Feltl, Jakub Hlavsa, Dagmar Trejtnarová.
Kulturní výbor:
Předseda: Petra Pospíšilová
Členové: Jiří Vábr, Anna Dobrovská, Anna Mikulášová, Vlasta Bednářová.

Koncepční a rozvojové dokumenty obce
Územní plán obce Helvíkovice byl schválen dne 10.9.2014.
Změna č. 1 Územního plánu Helvíkovice byla schválena dne 28.8.2019
Program rozvoje obce Helvíkovice na období 2019 až 2025 byl schválen zastupitelstvem
obce dne 17.6.2019.
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Obecně závazné vyhlášky obce Helvíkovice - platné v roce 2021
Číslo
1/2016
2/2016
1/2019

2/2019
3/2019
2/2020
1/2021

Název
OZV o nočním klidu
OZV, kterou se stanoví školské obvody MŠ
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Helvíkovice (do 31.3.2021)
OZV o místním poplatku ze psů
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (od 1.4.2021)

Hospodaření obce
1. Rozpočet obce

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. o obcích a zákonem č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v listinné i elektronické podobě od
10.11.2020 do 30.11.2020. Předložený návrh byl schválen usnesením zastupitelstva obce
číslo 167 dne 25.11.2020. Schválený rozpočet na rok 2021 byl upravován osmi
rozpočtovými opatřeními.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
7 412,00
1 577,40
0,00
3 157,20

Upravený
rozpočet
8 885,43
1 845,96
0,00
3 737,44

Plnění
k 31.12.2021
8 883,26
1 845,89
0,00
3 737,44
4 150,00
18 616,59
7 116,94
6 749,88
4 150,00
18 016,82
599,77

% plnění k upr.
rozpočtu
99,98
99,99
0,00
100,00

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci
12 146,60
14 468,83
Třída 5 – Běžné výdaje
5 759,60
7 126,91
Třída 6 – Kapitál. výdaje
4 240,00
6 825,60
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci
9 999,60
13 952,51
Saldo: Příjmy – výdaje
2 147,00
516,32
Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
0,00
3 789,60
3 789,60
Splátky úvěrů
-2 147,00
- 3 647,00
- 3 646,57
Prostředky minulých let
0,00
- 658,92
- 624,90
Opravné položky
0,00
0,00
- 117,90
Financování celkem
- 2 147,00
- 516,32
- 599,77
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz Fin 2-12) k závěrečnému účtu.
2

128,67
99,86
98,89
129,13

Podrobný přehled o hospodaření obce za rok 2021
Název položky
Daně z příjmu

Skutečné příjmy v Kč
7 872 805,39

Místní poplatky (odpady, pes, správní)

311 633,00

Daň z nemovitostí

698 818,98

Přijaté dotace celkem
- od MŠMT – neinvestiční výdaje mateřské školy
- od MZe - úroky z úvěru na kanalizaci
- od MZe – revitalizace kaple
- od MMR – Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11
včetně nové autobusové zastávky Popluží
- ze SR – volby PS Parlamentu ČR
- ze SR – kompenzační bonus daň. příjmů
- od kraje – podpora prodejny Konzum
- od kraje – odborná příprava SDH

Skutečné výdaje v Kč

3 737 438,90
230 784,00

230 784,00

28 156,57

26 957,42

200 000,00

704 159,50

2 840 464,43

4 577 078,05

31 000,00

31 393,61

109 022,90
69 611,00

111 227,00

1 600,00

- od kraje – nové popelnice na papír pro občany

110 000,00

- ze SR v rámci SDV

116 800,00

Pronájem pozemků

64 623,00

500,00

Lesní hospodářství

83 205,00

22 700,00

Sdružení obcí Orlicko

224 999,50

55 350,00

Místní komunikace celkem

404 383,06

- Opravy a běžná údržba

7 827,56

- Projekty, žádosti o dotace

226 875,00

- Zimní údržba komunikací

58 123,50

- Hodnocení vlivů stavby stezky na životní prostředí

26 015,00

- Nová autobusová zastávka Skála

85 542,00

Odpadní voda – kanalizace

11 000,00

Mateřská škola celkem

897 000,00

- Běžný provoz školky

220 000,00

- Půjčka na rekonstrukci zahrady a herny

677 000,00

Místní knihovna

5 500,00

Obecní kronika

6 540,00

Kaple sv. Antonína

5 835,00

62 103,83

Helvíkovický zpravodaj

8 410,00

46 205,00
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Záležitosti kultury celkem
- Přijatý dar od Dibaq a.s.

100 000,00

26 062,00

100 000,00

- Životní výročí občanů, vítání občánků

26 062,00

Sportovní zařízení - kabiny

20 767,00

Zájmová činnost – veřejná hřiště pro děti

6 093,44

Bytové hospodářství celkem

309 600,00

43 200,10

- Byty ve víceúčel. objektu č.p. 165

129 600,00

2 841,00

- Chalupa č.p. 47

180 000,00

40 359,10

454 180,00

388 190,82

Nebytové prostory celkem
- Tělocvična
- Sálek v budově OÚ
- Statek č.p. 49
- Ostatní nebytové prostory, tepelné čerpadlo

5 340,00
21 900,00

318,00

426 640,00

253 857,82

300,00

134 015,00

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví - hřbitov

146 002,48
5 280,00

10 144,82

Územní plán

62 920,00

94 380,00

Komunální služby - obecní majetek celkem

35 030,00

1 423 582,07

- Zpevněná plocha a lavičky v parčíku

205 837,47

- Náhrady za věcná břemena, ost.služby

18 150,00

- Pronájem laviček, stanu, reklamní tabule

13 580,00

- Provozní náklady a výnosy

3 300,00

1 217 744,60

375 509,77

506 597,30

161 109,77

208 745,77

49 000,00

185 613,14

- Nové popelnice na plast

165 400,00

112 238,39

Vzhled obce, veřejná zeleň

45 442,50

138 911,16

Komunální a tříděné odpady celkem
- Odměny za třídění, náklady na tříděný odpad, prodej
druhotných surovin - papír
- Komunální – směsné odpady, prodej kontejnerů

Krizová opatření – protipov.opatření, rohlasy

38 735,35

Požární ochrana – SDH celkem

1 012 265,91

- Nové vybavení výjezdové jednotky

981 752,91

- Provozní náklady

30 513,00

Zastupitelstvo obce
Místní správa – obecní úřad celkem
- Obědy pro občany
- Inzerce ve zpravodaji, poplatky

1 061 076,76
275 233,00

1 133 266,30

265 783,00

244 900,00

9 450,00
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- Provozní náklady

888 366,30

Pojištění, úroky z účtů a úvěrů, platby daní

7 538,98

Finanční vypořádání min. let

2 089,00

Celkem

14 466 592,52

410 666,86

13 866 823,34

Nejdůležitější akce financované v roce 2021:
Rekonstrukce kaple sv. Antonína
– oprava vnějších omítek kaple a zákristie, výměna krytiny na zákristii, instalace držáků
sněhu na střeše kaple, venkovní odvodnění
754 tis. Kč
Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11 (úsek od mostu k Popluží po novou autobus. zastávku)
včetně autobusové zastávky Popluží
4 577 tis. Kč
Podpora provozu prodejny Konzum

111 tis. Kč

Pořízení nových nádob na tříděné odpady – papír

225 tis. Kč

Zpevněná plocha v parčíku a pořízení nových stolů a lavic

206 tis. Kč

2. Údaje o hospodaření s majetkem
Vybrané skutečnosti z inventarizace majetku provedené k 31.12.2021:
Konečný stav majetkových účtů v Kč
Účet 018 – Drobný dlouhod. nehmotný majetek
Účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 021 - Stavby
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031 - Pozemky
Účet 032 – Kulturní předměty
Účet 041 – Nedokončený dlouh. nehmot. majetek
Účet 042 – Nedokončený dlouh. hmotný majetek
Účet 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Celkem

0,00
740 210,00
98 594 128,92
6 745 107,41
1 967 697,68
22 464 486,00
137 431,00
0,00
579 030,06
2 432 982,40
133 661 073,47

Obrat v tis. Kč
0,0
0,0
+ 4 289,1
+ 1 075,0
- 88,1
0,0
0,0
0,0
+579,0
0,+ 5 855,0

Podrobnější přehled o obratech majetkových účtů v roce 2021:
Účet 021
- stavba Stezky pro pěší a cyklisty podél I/11 včetně autobusové zastávky Popluží, obnova
autobusové zastávky Na Skále, zpevněná plocha a mobiliář za budovou školky
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Účet 022
- nákup nových popelnic na tříděný papír předaných do užívání občanům, soubor vybavení
výjezdové jednotky SDH, vyřazení traktoru SJ na sečení z důvodu neopravitelnosti
Účet 028
- nákup nového vybavení - myčka na statek, skříň a žebřík pro výjezdovou jednotku SDH,
počítač HP na OÚ, vyřazení a prodej nepotřebných kontejnerů a zvonů na papír a plast,
vyřazení počítače Dell z OÚ a televize ze statku
Účet 042
- stavba Stezky pro pěší a cyklisty podél I/11 – nedokončené veřejné osvětlení
Úplné údaje o majetku a hospodaření v roce 2021 jsou obsaženy v účetních výkazech
v přílohách č. 2, 3, 4 k závěrečnému účtu.
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2021 dle plánu inventur ze dne
1.12.2021. Inventarizační zpráva za rok 2021 byla vyhotovena dne 28.1.2022. Při
inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

3.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům

PŘIJATÉ DOTACE A TRANSFERY
Obec v roce 2021 přijala dotace v celkové výši 3 737 438,90 Kč a neinvestiční příspěvek
ve výši 37 275,- Kč.
Jednalo se o tyto dotace a příspěvky:
Poskytovatel - účel
Účelový znak Přijatá částka v Kč
MZe – neinvest.dot. ze SR na revitalizaci kaple (3. etapa)
29027
200 000,00
MZe - neinvest.dot. ze SR na úroky z úvěru na kanalizaci
29021
28 156,57
MŠMT - neinvest.dot. ze SR a EU pro MŠ
33063
230 784,00
MMR – IROP –invest.dot. ze SR na Stezku u I/11-1.etapa
17969
1 995 000,00
MMR – IROP –invest.dot. ze SR na Stezku u I/11-2.etapa
17969
845 464,43
Pardubický kraj-neinvest.dot.ze SR na volby do PSP ČR
98071
31 000,00
Pardubický kraj – neinv.dot.ze SR – kompenzační bonus
98037
109 022,90
Pardubický kraj – neinvest.dot. ze SR v rámci SDV
116 800,00
Pardubický kraj - invest.dot.od kraje na nákup popelnic
110 000,00
Pardubický kraj - neinvest.dot. od kraje na podporu
69 611,00
provozu prodejny Konzum
Pardubický kraj – neinvest.dot. od kraje na odbornou
14004
1 600,00
přípravu SDH
Nadace Partnerství – neinvest. příspěvek na výsadbu
37 275,00
veřejné zeleně (lípy u stezky a keře u bioodpadu)
Všechny přijaté dotační prostředky byly řádně využity na stanovený účel a vyčerpány v plné
výši.
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POSKYTNUTÉ TRANSFERY
Obec v roce 2021 poskytla tyto transfery:
Položka Druh Příjemce - účel
Poskytnutá částka v Kč
5213
Neinv. Konzum Ústí n. Orl. – podpora prodejny
111 227,00
5329
Neinv. Sdružení obcí Orlicko – členský příspěvek
39 840,00
5331
Neinv. Mateřská škola Helvíkovice – příspěvek na
200 000,00
provoz
5336
Neinv. Mateřská škola Helvíkovice – přeposlání
230 784,00
dotace z MŠMT
5363
Neinv. ČIŽP – bloková pokuta – ochrana chráněných
10 000,00
živočichů při stavbě Stezky podél I/11
5492
Neinv. Dary občanům při vítání občánků
24 000,00
5499
Neinv. Zaměstnanci obce - stravenkový paušál
60 600,00
6349
Invest. Sdružení obcí Orlicko – přísp. na zakoupení
15 510,00
rolby na úpravu běžeckých tras Buková hora
6351
Invest. Mateřská škola Helvíkovice – příspěvek na
20 000,00
nové herní prvky na venkovním hřišti

4.

Hospodářská činnost obce, DPH

Obec nemá vlastní hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci
rozpočtu.
Obec je plátcem DPH. Ekonomickou činností jsou pronájmy majetku, ubytování, prodej
dřeva, věcná břemena, drobné služby (sečení trávy, obědy, inzerce, kopírování).

5. Přijaté úvěry, půjčky, přechodné výpomoci

Obec v roce 2021 přijala nový úvěr v max. výši 3 978 704 Kč na přechodné financování
stavby „Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11, Helvíkovice, 1. a 2. etapa“ od ČSOB a.s. Tento
úvěr je splácen pravidelnými splátkami a zároveň mimořádnými splátkami dle přidělení
dotačních prostředků na tuto akci.
Úvěr z roku 2013 na přefinancování stavby víceúčelového objektu č.p. 165 byl v souladu se
smlouvou doplacen v září 2021.
Dále obec využívala poskytnutý provozní kontokorentní účet k základnímu běžnému účtu u
ČSOB a.s. k přechodnému zajištění nedostatku finančních prostředků. Čerpání kontokorentu
bylo způsobeno především propadem daňových příjmů z důvodu vládních opatření spojených
s pandemií COVID – 19. Bylo také financováno několik započatých akcí, na které byly
následně přijaty dotace. Úsporným režimem však došlo ke splacení kontokorentního účtu.
Kontokorent a všechny úvěry jsou vedeny u ČSOB a.s. a jsou řádně spláceny dle splátkového
kalendáře a sjednanými mimořádnými splátkami.
Úroky z úvěru na stavbu kanalizace jsou dotovány z ministerstva zemědělství.
Účel úvěru
Stavba kanalizace
Stavba víceúčelového objektu
Nákup nemovitostí s č.p. 47
Stavba Stezky podél I/11
Kontokorent
Celkem

Nedoplatek v Kč
k 31.12.2020
1 386 704,00
388 062,70
1 800 000,00
0,00
157 973,58
3 732 740,28

Nedoplatek v Kč
k 31.12.2021
407 792,00
0,00
1 110 000,00
2 200 000,00
0,00
3 717 792,00

V průběhu roku
2021 splaceno
978 912,00
388 062,70
690 000,00
1 589 600,00
157 973,58
3 804 548,28
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6. Poskytnuté nesplacené půjčky
Obec Helvíkovice poskytla v roce 2021 návratnou finanční výpomoc zřízené příspěvkové
organizaci Mateřská škola Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 71006303. Dle
veřejnoprávní smlouvy poskytla obec ze svého rozpočtu účelovou návratnou finanční
výpomoc ve výši 677 000 Kč na realizaci akce (výměna herních prvků a rekonstrukce podlah)
podpořené dotací od SZIF. Dotace bude poskytnuta po dokončení akce, obec proto poskytla
NFV na přechodné financování akce. Poskytnutá finanční výpomoc bude vrácena do 10 dnů
od data, ve kterém obdrží MŠ dotaci ze SZIF na svůj účet.

7. Vybrané údaje z účetní závěrky
Krátkodobý finanční majetek

Název účtu

Základní běžný účet u ČSOB a.s.
Dotační účet u ČNB
Hotovost v pokladně
Celkem

Zůstatek v Kč
k 31.12.2020
0,00
8 818,75
40 824,00
49 642,75

Krátkodobé pohledávky
Druh pohledávky
Vydané faktury odběratelům
Poskytnuté zálohy na elektrickou energii
Neuhrazené místní poplatky
Nadměrný odpočet DPH za 4. čtvrtletí 2021
Dotace od MZe na úroky z úvěru za 11 a 12/2021
Dotace od MF na volby do PS Parlamentu ČR - doplatek
Dotace od SZIF na vybavení hasičské zbrojnice
Celkem
Krátkodobé závazky
Druh závazku
Neuhrazené faktury od dodavatelů
Vyúčtování mezd za 12/2021
Přijaté zálohy na dotace
Celkem
Dlouhodobé závazky
Druh závazku
Vratné zálohy na pronájem bytů
Celkem

Zůstatek v Kč
k 31.12.2021
633 210,86
510,55
817,00
634 538,41

Zůstatek v Kč
k 31.12.2021
4 496,00
144 600,00
0,00
4 311,00
2 650,19
393,61
948 406,00
1 104 856,80
Zůstatek v Kč
k 31.12.2021
0,00
231 214,00
0,00
231 214,00
Zůstatek v Kč
k 31.12.2021
15 000,00
15 000,00
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8. Přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce Helvíkovice za rok 2021 se uskutečnilo ve dnech 20.10.2021
a 7.2.2022 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů. Přezkum
provedly kontrolorky Krajského úřadu Pardubického kraje: Bc. Zdeňka Fassnerová a Zdeňka
Škarková.
Závěr z přezkoumání hospodaření obce za rok 2021:
I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
11,32 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
15,58 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
9,00 %
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou č. 5
k závěrečnému účtu.
Ostatní významné kontroly
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové zastoupený
kontrolory Mgr. Liborem Duzbabou, MVDr. Janem Rybářem a Ing. Věrou Zaplatílkovou,
provedl u obce Helvíkovice dne 23.6.2021 kontrolu. Předmětem kontroly bylo dodržování
zákonné ochrany zvláště chráněných živočichů (modráska bahenního a zlatohlávka tmavého)
ve smyslu § 50 zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti s výstavbou cyklostezky na pozemcích
p.č. 115/1, p.č. 115/5 a p.č. 115/6 vše v k.ú. Helvíkovice. Kontrola byla provedena na podnět
k zastavení škodlivé činnosti, kterou mělo docházet k likvidaci zvláště chráněných živočichů
modrásků bahenní na uvedených pozemcích, kde se má vyskytovat jejich živná rostlina
krvavec toten. Na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že k předmětné stavbě bylo
Městským úřadem Žamberk vydáno pravomocné rozhodnutí o společném územním a
stavebním řízení ze dne 9.12.2019 a dále koordinované závazné stanovisko ze dne 1.2.2019,
z nichž vyplývá, že MěÚ Žamberk jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
neměl k dané stavbě z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., žádné připomínky když uvedl, že
„není výstavba cyklostezky v dané lokalitě v rozporu se zájmy přírody a krajiny.“ Bylo
zjištěno, že obec nepožádala o stanovisko k dané věci Krajský úřad Pardubického kraje.
Obec v červenci 2021 zadala zpracování odborného posudku autorizované osobě se
zaměřením na výskyt modráska bahenního a jeho biotopu v uvedené lokalitě. Posudkem byl
potvrzen výskyt modráska bahenního a modráska očkovaného. Na všech loukách
s přítomností živné rostliny krvavec toten a motýlů byli potvrzeni mravenci rodu Myrmica,
kteří jsou nezbytní pro vývoj uvedených druhů modrásků. Z posudku současně vyplynulo, že
při pokračování stavby cyklostezky lze důvodně předpokládat zásah do stanovišť modrásků,
ale zábor bude z hlediska celkové rozlohy osídleného území zanedbatelný. Navíc se tak stane
v části, kde je výskyt živné rostliny spíše vzácnější.
ČIŽP uložila obci Helvíkovice blokovou pokutu ve výši 10 000,- Kč.
Obec následně předložila odborný posudek se žádostí o výjimku Krajskému úřadu
Pardubického kraje. 14.12.2021 bylo Krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o povolení
výjimky č.j. 93814/2021/OŽPZ/Si dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Za konkrétně stanovených podmínek může
stavba „Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11, Helvíkovice“ pokračovat v dalších etapách.
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Hospodaření příspěvkové organizace
Hospodaření Mateřské školy Helvíkovice – PO zřízené obcí

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice k 31.12.2021 schválilo
zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 14.2.2022 svým usnesením č. 268. Zároveň byl
schválen převod zisku z hospodaření příspěvkové organizace v roce 2021 ve výši 2 920,23Kč
do rezervního fondu MŠ.
Vybrané údaje z hospodaření MŠ:
Výnosy celkem
z toho:
Příspěvek od zřizovatele na provoz
Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady
Zjednodušený projekt Šablony - asistentka
Stravné, úplata
Jiné výnosy z vlastní činnosti
Náklady celkem
z toho:
Pomůcky, materiál, potraviny
Mzdové a sociální náklady
Zjednodušený projekt Šablony - asistentka
Spotřeba energie
Ostatní provozní náklady
Hospodářský výsledek k 31.12.2021 - zisk

2 713 013,33 Kč
200 000,00
2 145 799,00
192 069,34
167 518,00
7 626,99
2 710 093,10 Kč
157 340,05
2 116 471,01
192 069,34
16 043,00
228 169,70
2 920,23

Stav rezervního fondu k 31.12.2021: 1 719,43 Kč
Stav rezervního fondu z ostatních titulů (Šablony) k 31.12.2021: 147 053,74 Kč
Stav fondu investic k 31.12.2021: 625,- Kč

Účetní výkazy Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztráty PO MŠ Helvíkovice jsou přílohou č. 6
k závěrečnému účtu.
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Závěr
Lze konstatovat, že obec Helvíkovice v roce 2021 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem a rozpočtovými změnami, schválenými zastupitelstvem obce a starostkou. Účetní
závěrku obce Helvíkovice k 31.12.2021, výsledek inventarizace majetku obce k 31.12.2021 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bude projednávat
zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 23.5.2022.
Hospodaření obce je podrobně uvedeno ve výkazu FIN 2-12, rozvaze, ve výkazu zisku a
ztráty a v přílohách účetní závěrky za rok 2021, které jsou přílohami k závěrečnému účtu
nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě v Helvíkovicích.
Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou uplatnit občané písemně, nejpozději do
23.5.2022 do 16 hodin doručením na adresu obce, nebo ústně na veřejném zasedání
zastupitelstva obce, které se bude konat 23.5.2022 od 18 hodin.
Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě od
6.5.2022 do 23.5.2022. Přílohy jsou pro svůj rozsah zveřejňovány v listinné podobě na úřední
desce pouze v omezeném rozsahu, v plném znění jsou pro zájemce k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu. Úplné znění včetně příloh je v elektronické podobě zveřejněno na úřední
desce na adrese www.helvikovice.cz .
V Helvíkovicích dne 6.5.2022
Vypracovala: Věra Dittertová
Bc. Jana Kolářová
starostka

Přílohy:
1. Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za obec Helvíkovice
sestavený k 31.12.2021 (Fin 2-12)
2. Rozvaha obce Helvíkovice sestavená k 31.12.2021
3. Výkaz zisku a ztrát obce Helvíkovice sestavený k 31.12.2021
4. Příloha obce Helvíkovice sestavená k 31.12.2021
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Helvíkovice za rok 2021 ze dne
7.2.2022
6. Účetní závěrka Mateřské školy Helvíkovice za rok 2021 sestavená k 31.12.2021
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