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Komentář k finančnímu hospodaření Obce Drysice a MŠ Drysice v roce 2021
Hospodaření obce Drysice probíhalo v roce 2021 dle schváleného rozpočtu ve výši 10.285.800 Kč bez
organizačních či metodických změn, které by nějakým větším způsobem vývoj finančního hospodaření
negativně ovlivnily.
Rozpočtové příjmy celkem :

11.340.559,10 Kč (110 % ke schv.rozp.)

Rozpočtové výdaje celkem :

6.780.010,37 Kč ( 66 % ke schv.rozp.)

Saldo příjmů a výdajů

4.560.548,73 Kč

:

Finanční hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 4.560.548,73 Kč . Tyto finanční prostředky
budou použity na hospodaření obce v budoucích letech .
Výnos daňových příjmů činil 9.921.974,36 Kč a byl o 1.263.856,46 Kč vyšší než v roce 2020 ,což také
přispělo ke vzniku přebytku hospodaření, neboť daňové příjmy tvoří rozhodující podíl na celkových
příjmech obce .
Dalšími příjmy do obecního rozpočtu byly tak jako každý rok platby za svoz KO, za stočné a ze psů, z
pronájmu pozemků, vodovodu a nebytových prostor ,ze spol. EKOKOM za zpětný odběr obalů atd.
Obec neobdržela žádnou dotaci na opravy či rozvoj obce .
Mezi větší stav.akce v r.2021 patřilo vybudování chodníku od „sokolovny k sýpce“ ve výši 297.631 Kč
a plochy pod odpadové kontejnery ve výši 297.631 Kč . Dále oprava autobus.čekáren ve výši 127.397 Kč.
Obec Drysice také finančně přispěla na pomoc obcím postiženým tornádem částkou 200.000 Kč .
Další výdaje byly běžné jako každý rok, tj. na provoz MŠ , na opravy a údržbu komunikací ,údržbu
veřejné zeleně, na provoz a opravy veřejného osvětlení ,na odpadové hospodářství, zastupitelstvo obce a
provoz obecního úřadu , SDH Drysice .
V tomto roce bylo provedeno 7 rozpočtových opatření, všechna byla projednána a schválena starostou
obce Drysice .
V měsíci lednu byla odeslána vratka nevyčerpané dotace z r.2020 na volby do KZ ve výši 16.525 Kč .
K 31.12.2021 bylo na účtech obce Drysice celkem 15.581.299,57 Kč .
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Hospodaření příspěvkové organizace – MŠ Drysice
Státní prostředky
Prostředky z ESF vyčerpané
Prostředky od zřizovatele
Příjmy a výdaje ostatní
Příjmy a výdaje VHČ

Příjem
3.750.657,00
102.439,16
575.000,00
334.394,00
46.833,00

Výdej
3.750.657,00
102.439,16
564.952,99
332.750,03
45.672,31

Hospodářský výsledek 2021
Příspěvková organizace skončila své hospodaření přebytkem 12.851,67 Kč.
Obec Drysice vykonává u PO dvakrát ročně finanční kontrolu hospodaření .

Zpracovala : Jarmila Trundová, účetní
Schválil : Pavel Rozehnal , starosta

Zůstatek
0,00
0,00
10.047,01,
1.643,97
1.160,69

12.851,67 Kč

