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Z á v ě r e č n ý ú č e t OBCE OKŘÍNEK za rok 2022
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)

Vzhledem k rozsáhlosti textu závěrečného účtu nemůže být celý zveřejněn na úřední desce OÚ. Pro
zájemce o podrobné prostudování je k nahlédnutí v kanceláři OÚ od 27.2.2023 v úředních hodinách.
Celý závěrečný účet je vyvěšen na elektronické úřední desce OÚ Okřínek na adrese: www.okrinek.eu

Obsah závěrečného účtu:

1/ Rozbor příjmů a výdajů

2/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okřínek za rok 2022

3/ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M

4/ Rozvaha

5/ Výkaz zisku a ztráty

6/ Příloha

7/ Finanční vypořádání obce Okřínek za rok 2022

8/ Inventární zápis

Doložka o zveřejnění:

Na úřední desce a elektronické úřední desce: 27.2.2023

Sejmuto: 21.3.2023

Petr Flaška Alena Ešnerová

místostarosta obce starostka obce



Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e OKŘÍNEK za rok 2022

Zastupitelstvo obce Okřínek vyjadřuje souhlas s hospodařením za rok 2022 bez výhrad.

Rozpočet obce Okřínek byl zastupitelstvem obce schválen usnesením č. dne
19.12.2021 v souladu se střednědobým rozpočtovým výhledem jako přebytkový a členěný na
paragrafy v celkové výši na straně příjmů 4.000.000,-Kč a na straně výdajů 3.200.000,-Kč,
přebytek 800.000,-Kč použit ke splátce úvěru KB.

V průběhu roku byl rozpočet upravován 7. rozpočtovými opatřeními:

RO č. 1/2022 schváleno starostkou obce dne 28.2.2022, zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
dne 14.3.2022 usn.č.8

RO č. 2/2022 schváleno starostkou obce dne 8.4.2022, zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
dne 16.5.2022 usn.č.4

RO č. 3/2022 schváleno starostkou obce dne 31.5.2022, zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
dne 23.6.2022 usn.č.4

RO č. 4/2022 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.7.2022 usn.č.4

RO č. 5/2022 schváleno zastupitelstvem obce dne 29.8.2022 usn.č.6

RO č. 6/2022 schváleno starostkou obce dne 30.11.2022, zastupitelstvo obce vzato na
vědomí dne 19.12.2022 usn.č.14

RO č. 7/2022 schváleno starostkou obce dne 31.12.2022, zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí dne 6.2.2023 usn.č. 3

Rozpočtové změny jsou promítnuty v sestavě Fin 2 – 12M o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v plném členění podle rozpočtové skladby, který je součástí závěrečného účtu obce.



Rozpočet 2022 Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2022

% plnění
upraveného
rozpočtu

Třída 1 -Daňové
příjmy

3.613.000,- 4.531.377,84 4.531.377,84 100,00

Třída 2 –
Nedaňové příjmy

312.000,- 494.545,- 494.545,- 100,00

Třída 3 –
Kapitálové příjmy

0 0 0 0

Třída 4 – Přijaté
dotace

75.000,- 117.916,38 357.916,38 303,53

PŘÍJMY CELKEM 4.000.000,- 5.143.839,22 5.383.839,22 104,67
Třída 5 – Běžné
výdaje 3.143.000,- 4.879.346,21 3.897.202,63 100,00
Třída 6 –
Kapitálové výdaje 57.000,- 369.000,- 368.738,36 99,93
VÝDAJE CELKEM 3.200.000,- 5.248.346,21 4.265.940,99 81,28

Financování
celkem -800.000,- -104.506,99 -1.117.898,23 -1.069,69

Přijaté dotace:

4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 47.416,36 Kč

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahů 70.500,-- Kč

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti - odměny se v roce 2022
nenavyšovaly.

Odměny členů zastupitelstva se v průběhu roku nenavyšovaly.

Výdaje dle paragrafů:

2212 silnice 12.100,-- Kč

2219 ost.záležitosti pozem.komunikací 470,02 Kč



2292 dopravní obslužnost 30.300,-- Kč

2321 odvádění a čištění odpad.vod 116.143,26 Kč

2341 vodní díla v zeměd.krajině 172.818,-- Kč

3341 rozhlas a televize 2.782, -- Kč

3399 ostatní záležitosti kultury 30.775,-- Kč

3412 sportovní zařízení obce 128,-- Kč

3421 využití volného času dětí a mládeže 15.668,-- Kč

3429 ostatní zájmová činnost 2.000, -- Kč

3631 veřejné osvětlení 150.510,60Kč

3632 pohřebnictví 334.861,83 Kč

3639 komunální služby 443.393,36 Kč

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 17.438,20 Kč

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 313.810,94 Kč

3725 využívání a zneškodňování komunál. odpadů 4.738,36 Kč

3745 péče o vzhled obcí a zeleně 616.760,38 Kč

5512 požární ochrana 5.000,-- Kč

6112 zastupitelstvo obcí 999.496,-- Kč

6115 volby do zastupitelstva +S 25.580,-- Kč

6171 činnost místní správy 553.110,04 Kč

6310 obecné příjmy a výdaje finančních operací 6.020,-- Kč

6320 pojištění funkčně nespecifikované 52.995,-- Kč

6330 převody vlastním fondům v rozpočtu 240.000,-- Kč

6399 ostatní finanční operace 119.042,-- Kč

C e l k e m : 4.265.940,99 Kč




