
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MALÍKOV ZA ROK 2021

Název: Obec Malíkov
Sídlo: 571 01  Malíkov 5
IČO: 00194557
Právní forma: Obec – územně samosprávný celek
Rozvahový den: 31. 12. 2021

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
v Kč

Údaje  o plnění rozpočtu příjmů a výdajů  a  o  dalších  finančních operacích v plném členění  podle
rozpočtové  skladby  jsou  k nahlédnutí  na  Obecním  úřadě  v Malíkově  (výkaz  FIN  2-12  
k 31.  12.  2021,  rozbor  čerpání  příjmů  a  výdajů,  Rozvaha  k 31.  12.  2021,  Výkaz  zisku  a  ztráty  
k 31. 12. 2021 a Příloha k účetní závěrce 31. 12. 2021) nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup
na elektronické úřední desce obce.

 
Obec Malíkov v     roce 2020 obdržela tyto dotace a příspěvky:  
- ze státního rozpočtu

dotace na správu..........................................................................................................70 800,00 Kč
dotace na volby do Parlamentu ČR...............................................................................31 000,00 Kč
příspěvek na zmírnění poklesu daňových příjmů..........................................................21 229,73 Kč

- od Úřadu práce Svitavy
dotace na pracovní příležitosti v obci – UZ 13013......................................................122 383,00 Kč
dotace na pracovní příležitosti v obci – UZ 13101......................................................370 776,00 Kč

- z     rozpočtu Pardubického kraje  
dotace na provoz obchodu...........................................................................................56 493,00 Kč
dotace na pasport komunikací.....................................................................................23 867,00 Kč

Obec Malíkov v roce 2021 uzavřela jednu kupní smlouvu na prodej pozemků.
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V roce 2021 Obec Malíkov neuzavřena žádnou smlouvu o nájmu nebytových prostor. 
Obec Malíkov v roce 2021 neuzavřela smlouvu o pachtu zemědělských pozemků.

Majetek
Majetek je veden na majetkových účtech a na majetkových účtech bylo účtováno o jeho pohybech
dle platných předpisů. Obec inventarizací ověřila skutečný stav majetku a závazků k 31. 12. 2021. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření
bylo provedeno ve dnech 24.9.2021 (dílčí přezkoumání) a 26.1.2022 (konečné přezkoumání). Závěr
zprávy z přezkoumání hospodaření:

- při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly  
   zjištěny chyby a nedostatky

- při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní   
   dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Obec  Malíkov  zpracovává účetnictví  programem HELIOS Fenix  poskytovaného společností Asseco
Solutions, a.s., Praha. 

Přílohy závěrečného účtu:
Příloha č. 1 – Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za rok 2021 (výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2021)
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malíkov za rok 2021
Příloha č. 3 – Rozvaha k 31. 12. 2021
Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
Příloha č. 5 – Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2021
Příloha č. 6 – Závěrečný účet za rok 2021 v plném rozsahu

Vzhledem  k obsáhlosti  příloh  jsou  přílohy  č.  1,  3  -  6    k nahlédnutí  v úřední  hodiny  v kanceláři
Obecního úřadu Malíkov a zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední
desce obce.

Závěrečný účet Obce Malíkov včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce vyvěšen na
fyzické  úřední  desce  (Závěrečný  účet  ve  zkráceném  rozsahu),  na  elektronické  úřední  desce
(Závěrečný účet v plném rozsahu) od ……………………..……….. do ……………………………………..

Závěrečný účet obce projednán na veřejné schůzi obecního zastupitelstva dne ………..………………………
 

…………………………………………….. …………………………………………….
     Ludmila Veselá, účetní        Vladimír Šmída, starosta
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