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Závěrečný účet 2021 - NÁVRH 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o 
dalších finančních operacích 

- jsou součástí přiložených výkazů – příloha č. 1 a 2. 
Rozpočet na rok 2021 byl schválen jako vyrovnaný (příjmy i výdaje = 6 403 000 Kč). V průběhu roku byly schváleny rozpočtové 
změny, které navýšily příjmy na 8 290 503 Kč a výdaje na 8 811 525 Kč. Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 143,09 % při výši 
11 862 803,96 Kč, upravený rozpočet výdajů byl čerpán na 127,49 % při výši 11 234 251,14 Kč. Závěrečné saldo je ve výši  
628 552,82 Kč. Překročení 100 % plnění příjmů a čerpání výdajů bylo způsobeno změnou stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech, nákupem dalších podílových listů fondů Amundi a převody mezi vlastními rozpočtovými účty. 
Zůstatek peněžních prostředků na účtech obce k 31. 12. 2021 činí 12 089 464,06 Kč, na Fondu oprav, který je tvořený na opravy 
bytového domu v Myšticích čp. 35,  se zvýšil na 418 956,82 Kč.  
Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby 
Třída    Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek za rok 2021 

1 – Daňové příjmy  5 305 000,00 Kč  6 189 000,00 Kč  5 651 485,32 Kč 
2 – Nedaňové příjmy     882 100,00 Kč                    986 100,00 Kč                    810 703,59 Kč 
3 – Kapitálové příjmy       45 000,00 Kč                      180 000,00 Kč                      179 880,00 Kč 
4 – Přijaté transfery                              170 900,00 Kč                    935 403,05 Kč                 5 220 755,05 Kč 
5 – Běžné výdaje                 4 548 000,00 Kč                 5 683 525,00 Kč                 8 745 966,79 Kč 
6 – Kapitálové výdaje                        1 855 000,00 Kč                    3 128 000,00 Kč                  2 488 284,35 Kč       
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným 
rozpočtům a k hospodaření dalších osob 
Dotace na výkon státní správy činila v loňském roce 70 800 Kč. Ze státního rozpočtu obec dále získala dotaci 136 520,00 Kč na 
obnovu lesních porostů, 30 000 Kč na výdaje spojené s konáním voleb do PS PČR a 66 033,05 Kč jako jednorázový kompenzační 
příspěvek na obyvatele. Z rozpočtu Jihočeského kraje  z Programu obnovy venkova investiční dotaci 180 000.00 Kč na herní prvky 
na dětské hřiště v Myšticích. Ze Státního zemědělského intervenčního fondu obec obdržela investiční dotaci 235 950,- Kč na 
štípací automat a traktorový naviják a 116 000,- Kč na dovybavení (židle a stoly) KD Myštice, vše bylo pořízené v r. 2020. 
Obec uhradila Městu Blatná  1 200 Kč za  výkon státní správy siln. úřadu a příspěvek na naše děti umístěné v MŠ v Blatné ve 
školním roce 2021/2022 4800,00 Kč. Obec zaplatila Svazku obcí Blatenska členský příspěvek ve výši 18 130,00 Kč a mimořádný 
příspěvek 6000 Kč na zajištění pověřence GDPR na r.2021. Sdružení měst a obcí okresu Strakonice zaplatila členský příspěvek na 
rok 2021 ve výši 500 Kč. Částka 5 000 Kč byla poskytnuta jako finanční dar  Svazu tělesně postižených,  stejná částka jako finanční 
dar Oblastní charitě Strakonice a také jako finanční příspěvek na provoz pojízdné prodejny v r.2021 panu Miroslavu Plavcovi 
z Horčápska. Částka 20 000 Kč byla poskytnuta jako finanční dar Domovu seniorů v Blatné, z toho 10 tis.Kč byl dar vyplacený 
zpětně na rok 2020 a 10 tis. Kč byl dar na rok 2021. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při projednávání v orgánech územního 
samosprávného celku. 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorskou firmou AUDIT & CONSULTING spol. s r. o. dne 11. 5. 2022. Při 
přezkoumání hospodaření obce Myštice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celá zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2021 je vyvěšena na elektronické úřední desce. 

Údaje o hospodaření obcí založené společnosti Agroles obce Myštice s.r.o. 
28.6.2017 byla obcí založena společnost Agroles obce Myštice s.r.o., jejíž činnost spočívá v zajišťování pěstební činnosti včetně 
těžby a prodeje dřeva a údržby  a oprav technické infrastruktury ve vymezených prostorech dle nájemní smlouvy z 1.7.2017. 
Výsledek hospodaření s.r.o. za rok 2021 je zisk 113.824,08 Kč. 
Obec Myštice je jediným společníkem uvedené společnosti, majetková účast je 212692,- Kč 
 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně do 
06. 06. 2022 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. 
Přílohy:    1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2021 
                   2. Účetní závěrka k 31.12.2021 

           3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
           4. Účetní závěrka společnosti Agroles obce Myštice s.r.o. k 31.12.2021 

Úplné znění návrhu závěrečného účtu je k nahlédnutí na OÚ a zveřejňuje se na elektronické úřední desce  
www.obecmystice.cz. 
Vyvěšeno na úřední desce dne   20.05.2022                                                                                      Sejmuto dne 

http://www.obecmystice.cz/

