SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOUTNICE
Návrh závěrečného účtu Obce Moutnice za rok 2021
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Údaje o plnění příjmů a výdajů
2021

třída 1 - Daňové příjmy:
třída 2 - Nedaňové příjmy:
třída 3 - Kapitálové příjmy:
třída 4 - Přijaté transfery:
Příjmy celkem:
z toho převody mezi účty obce
Příjmy po konsolidaci celkem:

schválený
rozpočet
15.380.000
3.742.600
11.000
274.400
19.408.000
19.408.000

třída 5 - Běžné výdaje:
třída 6 - Kapitálové výdaje:
Výdaje celkem:
z toho převody mezi účty obce
Výdaje po konsolidaci celkem:

11.071.800
25.630.000
36.701.800

Saldo po konsolidaci: příjmy-výdaje

rozpočet
po změnách

plnění
k 31.12.2021

18.282.600 18.601.164,87
4.328.000 4.567.350,43
10.648.900
11.231.000
1.267.300 24.107.144,82
34.526.800 58.506.660,12
22.842.300
34.526.800
35.664.360,12

%plnění k
uprav.rozpočtu
101,74
105,53
105,47
1.902,24
169,45
103,29

14.671.000 35.992.327,36
24.571.300 21.724.286,07
39.242.300 57.716.613,43
22.842.300
39.242.300 34.874.313,43

245,33
88,41
147,08

-17.293.800

-4.715.500

790.046,69

-16,75

třída 8 - Financování:
přijaté úvěry, půjčky:
splátky úvěrů: (8124)
fond rezerv:
fond sociální:
peněžní operace nejsoucí P/V
změna stavu krátkodob.prostř. (8115)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.293.800

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.715.500

0,00
0,00
0,00
0,00
3.288.649,31
-4.078.696

-86,5

Financování celkem:

17.293.800

4.715.500

-790.046,69

16,75

36.701.800

88,87

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 = Výkaz Fin2-12 sestavený
k 31.12.2021 = a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách obce na
elektronické úřední desce.
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2.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Přijaté dotace a dary do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 1.264.844,82 Kč. Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce.
Dotace do rozpočtu obce
poskyt.
účel

položka

přijato

čerpání

VPS

Dotace volby do PS

4111

31.000

27.174

JMK

Nenávratný příspěvek – Covid 19

4111

234.023,82

234.023,82

JMK

Výkon státní správy

4112

276.400

276.400

JMK

Renovace soc. záz. ZŠ Moutnice

4222

250.000

250.000

JMK

Osázení zemního valu

4122

149.189

149.189

JMK

Následná péče o zeleň

4122

50.000

50.000

ÚP

Příspěvek na mzdu

4116

185.210

185.210

MVČR

Dotace hasičské jednotky

4116

26.022

26.022

JMK

Dovybavení hasičské jednotky

4122

53.000

53.000

Obec

Příspěvek na provoz hřbitova

4121

10.000

10.000

1.264.844,82

1.261.018.,82

CELKEM:

% plnění

Obec Moutnice obdržela ze všeobecné pokladní správy prostřednictvím kraje ze státního
rozpočtu finanční prostředky na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ve výši 31.000,00 Kč. Finanční vyúčtování v rámci finančního vypořádání se
státním rozpočtem proběhlo v roce 2022. Finanční prostředky byly použity v souladu
s účelem. Dotace byla částečně využita, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny na
účet
JMK č. 27-7203250247/0100, dne 3.2.2022, ve výši 3.826,00 Kč
Obec Moutnice obdržela neinvestiční účelovou dotaci prostřednictvím kraje z Ministerstva
vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 – druhá fáze ve výši
26.022,00 Kč. Finanční prostředky byly plně využity na výdaje v roce 2020/2021. Finanční
vypořádání proběhlo v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem.
Obci Moutnice byla poskytnuta v roce 2021 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021, na realizaci projektu: „Dovybavení
výjezdové jednotky Moutnice“. Finanční prostředky byly plně využity v roce 2021,
vyúčtování finančních prostředků bylo odesláno na JMK dne 9.12.2021. (nejpozději do
31.1.2022). Finanční prostředky na zeleň činily 76.812,00 Kč, z toho dotace JMK 53.000,00
Kč, vlastní zdroje 23.812,00 Kč.
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Obci Moutnice byla poskytnuta v roce 2021 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora boje proti suchu, zadržení vody
v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021, na realizaci
projektu: „Osázení zemního valu“ ve výši 149.189,00 Kč. Finanční prostředky byly plně
využity v roce 2021, vyúčtování finančních prostředků bylo odesláno na JMK 20.12.2021
(nejpozději do 31.1.2022). Finanční prostředky na zeleň činily 298.378,01 Kč, z toho dotace
JMK 149.189,00 Kč, vlastní prostředky 149.189,01 Kč.
Obci Moutnice byla poskytnuta v roce 2021 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora boje proti suchu, zadržení vody
v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021, na realizaci
projektu: „Následná péče o zeleň v obci Moutnice“ ve výši 50.000,00 Kč. Finanční prostředky
byly plně využity v roce 2021. vyúčtování finančních prostředků bylo odesláno na JMK
22.12.2021 (nejpozději do 31.1.2022). Finanční prostředky na rekonstrukci víceúčelového
hřiště činily 84.400,00 Kč, z toho dotace 50.000,00 Kč, vlastní prostředky 34.400,00 Kč.
Obci Moutnice byla poskytnuta v roce 2021 účelová investiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2021, na realizaci projektu: „Renovace sociálního zázemí
v budově ZŠ“ ve výši. 250.000,00 Kč. Finanční prostředky byly plně využity v roce 2021,
vyúčtování finančních prostředků bylo odesláno na JMK 20.12.2021 (nejpozději do
31.1.2022). Finanční prostředky na renovaci sociálního zázemí činily 584.418,27 Kč, z toho
dotace 250.000,00 Kč, vlastní prostředky činily celkem 334.418,27 Kč
3.) Přehled poskytnutých dotací
Obec Moutnice v roce 2021 poskytla ze svého rozpočtu finanční prostředky třetí osobě,
neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím na činnost ve výši:
✓ 10.000,00 Kč Diakonie Betlém,
✓ 160.000,00 Kč Farnost Moutnice,
✓ 10.000,00 Kč Florbal Aligators,
✓ 20.000,00 Kč spolek myslivci,
✓ 100.000,00 Kč SK Moutnice
✓ 100.000,00 Kč Orel Moutnice
✓ 5.000,00 Kč ZUŠ Klobouky
Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány dle sjednaného účelu a vyúčtovány do
31.12.2021.
4.) Hospodaření s majetkem obce
Obec v roce 2021 uskutečnila ze svého rozpočtu tyto investiční a významné akce:
- TZ ČOV rekonstrukce 758.454,72 Kč
- TZ Renovace sociálního zázemí ZŠ Moutnice 584.418.,27 Kč
- TZ Regulační plán 81.070,00 Kč
- TZ změna č.2 Územního plánu 280.495,00 Kč
- Workoutové hřiště 131.260,80 Kč
- Radiostanice – hasiči 66.122,90 Kč
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Dále probíhaly přípravné práce (projektové dokumentace, stavebních povolení atd.) stavby Domu
s pečovatelskou službou, místní komunikace a inženýrské sítě pro bydlení a plochy občanského
vybavení, atd..
Během roku 2021 probíhaly v obci běžné opravy a údržba obecního majetku.
Prodej majetku:
- prodej pozemků (hodnota vyřazeného majetku)

17.553,00 Kč

Drobný majetek pořízený a vyřazený v roce 2021:
vyřazený:

hodnota:

Monitor LG – podatelna
Tiskárna Laser Jet 1200

4.403 Kč
13.150 Kč

celkem:

17.553 Kč

pořízený:

Monitor podatelna
Zálohovací systém
Klimatizace – ordinace
Informační tabule – 3ks
Motorová pila - hasiči
Ruční vyprošťovací nástroj - hasiči
Ruční radiostanice - hasiči
Páteřová deska - hasiči
Sací koš - hasiči
Kalové čerpadlo – hasiči
Tabule s návody
Stojan na kola
Mobil, obal, stojan
Skartovačka SIGMA
Tabule – dětské hřiště
celkem:

hodnota:

4.858,05 Kč
21.210,70 Kč
9.612 Kč
21.780 Kč
20.790 Kč
8.954 Kč
6.800 Kč
5.680 Kč
12.088 Kč
22.500 Kč
14.517,58 Kč
12.714,68 Kč
12.278 Kč
3.376 Kč
3.425 Kč
180.584,01 Kč

Skutečné stavy majetku, závazků, ostatních inventarizačních položek a podrozvahy
k rozvahovému dni tj. 31.12.2021 zjišťovala inventarizační komise. Inventarizace proběhla
řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Skutečný stav byl porovnán
na účetní stav majetku a závazků, ostatních inventarizačních položek a podrozvahy. Při
inventarizaci pozemků a staveb byla srovnána vlastní evidence s údaji katastrálního úřadu dle
LV. Rozdíl LV 10001 a evidence pozemků - nezapsaná KS mezi Obcí Moutnice x LH, KN.
Převod majetku pozemek p.č. 995/130 orná půda, o výměře 674m2,
v hodnotě 1.685.000,00 Kč. Návrh na vklad podán 29.12.2021. Vklad byl proveden dne
21.1.2022 správními účinky vkladu dne 29.12.2021.
Finanční prostředky obce k 31.12.2021:
o zůstatek na základním běžném účtu České spořitelny 3.039.144,93 Kč,
o zůstatek na dotačním účtu u ČNB 207.518,19 Kč,
o zůstatek na běžném spořícím účtu SBERBANK 2.010.863,10 Kč
o zůstatek na běžném účtu s výpovědí SBERBANK 25.337.095,75 Kč
o zůstatek pokladní hotovosti 84.823,00 Kč.
Obec nemá žádné půjčky a úvěry. Obec nemá fondy.
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2021 činil 18.031.092,22 Kč
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5.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec je zřizovatelem Základní školy a mateřská školy Moutnice, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizace. Obec předala této organizaci majetek do užívání.
Na provoz vlastní příspěvkové organizaci v roce 2021 obec poskytla ze svého rozpočtu
finanční prostředky ve výši 1.250.000,00 Kč.
Přehled výnosů a zdrojů ZŠ a MŠ:
- transfer MŠMT
- transfer od zřizovatele
- Dotace na žákovský mini projekt
Naši ptačí sousedé
- Dotace ESF Šablony III. – čerpání

11.636.932,00 Kč
1.250.000,00 Kč
20.000,00 Kč
253.647,49 Kč

Hospodaření PO ZŠ a MŠ Moutnice:
Náklady z hlavní činnosti
13.876.891,38 Kč
Výnosy z hlavní činnosti
14.360.484,06 Kč
Výsledek hospodaření
483.592,68 Kč
Za účetní období 2021 byl výsledek hospodaření přebytkový (příjmy>výdaje). Byl vložen do
fondu rezervního.
Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2021
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2021
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2021
Fond odměn k 31.12.2021

141.219,67 Kč
150.909,58 Kč
69.170,56 Kč
100.000,00 Kč

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ hospodaří se svěřeným majetkem Obce Moutnice v celkové
hodnotě 14.798.856,13 Kč:
Dlouhodobý nehmotný majetek
128.262,00 Kč
Stavby
10.488.716,36 Kč
Samostatné movité věci
1.041.532,74 Kč
Drobný DHM
2.982.035,03 Kč
Pozemky
158.310,00 Kč
V roce 2021 příspěvková organizace pořídila především DDrHM
Od září 2020 škola získala dotaci formou zjednodušeného projektu Šablony III pro inspiraci
v celkové výši 548.059,00 Kč a v roce 2021 vyčerpala částku 253.647,49 Kč. Z této částky
financovala – školní asistent v MŠ, čtenářský klub a klub logiky v ZŠ. Další část dotace byla
poskytnuta na zahraniční stáže pedagogických pracovníků. Dotaci na mini projekt získala
škola od školského zařízení Lipka Brno z projektu IKAP JMK.
Hlavní činností letních prázdnin byla plánovaná rekonstrukce toalet. Na tuto akci žádal
zřizovatel o dotaci z JMK. Škola na tuto rekonstrukci převedla ze svého investičního fondu
částku 200.000,00 Kč na účet zřizovatele.
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Dále se škola zaměřila na vybavení učeben výukovými pomůckami pro výuku hudební
výchovy (digitální klavír, zvonkohra, ozvučené tyče..) Modernizace počítačové sítě a
vybavení základní a mateřské školy, včetně repasovaného serveru, jeho modifikace a wi-fi
připojení.
6.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedla firma Moore Audit CZ s r.o., osvědčení Komory auditorů
ČR číslo 599. Osoby provádějící přezkoumání územního celku: Ing.Pavla Dvořáková, Ing.
Veronika Bobčíková, Ing. Veronika Hrabalová.
Dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech od 07.10.2021 do 5.11.2021. Závěrečné přezkoumání
proběhlo ve dnech od 04.04.2021 do 22.04.2022
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku, jsme nezjistili
žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve
všech významných (materiálních) ohledech s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených
v bodě III. této zprávy.
Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce Moutnice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c), tzn. že nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky.
Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce Moutnice za rok 2021 jsme zjistili chyby a
nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. b) (méně závažné chyby a nedostatky).
Podrobný popis těchto chyb a nedostatků je v příloze B.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku …………………….. 1,43 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………….……….. 12.51 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku …. 0,00 %
Dluh územního celku k 31.12.2021 nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky.
Plné znění o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou č. 2
k závěrečnému účtu.
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Svým podpisem potvrzuji, že v níže uvedeném období byl návrh závěrečného účtu zveřejněn
na úřední desce, včetně výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Ve stejném období
byl návrh závěrečného účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném
znění včetně celé zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a výkazu
Fin 2-12 sestaveného k 31.12.2021.
V Moutnicích dne 10.06.2022
……………………………………..
OTISK RAZÍTKA

Ing. Antonín Vymazal v.r.
starosta obce
návrh vyvěšen (i elektronicky): 12.5.2022
návrh sejmut (i elektronicky): 14.6.2022

Návrh závěrečného účtu obce Moutnice za rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne
7.6.2022, usnesením č. 19/182/2022/Z

vyvěšeno elektronicky: 14.6.2022
sejmuto elektronicky:
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