
Hodnotící zpráva k     návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.  

Název obce (DSO): Doubice

IČ: 47274212
v tisících Kč 

1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2021 s rokem 2020

r. 2020 r. 2021
rozdíl

2021 – 2020 2021/2020 (%)

Příjmy celkem 7594 14881 7287 196

Výdaje celkem 6734 12770 6036 190

Saldo -860 2111 1251 245

2. Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.

Příjmy ovlivněny rozpočtovanými převody mezi vlastními fondy ve výši 8 mil. a dotacemi z SF ŽP ve
výši 1,9 mil., ke kterým výdaje byly již v roce 2020, výdaje ovlivněny náklady k rekonstrukci OÚ. 

3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2021 a rozdíl oproti roku 2020

Příjmy po konsolidaci r. 2020 r. 2021
rozdíl

2021 – 2020 2021/2020 (%)

daňové 2792 2994 202 107

nedaňové 1094 1145 51 105

kapitálové 3000 33 -2967 1

4. Stručný  komentář  k uvedeným  rozdílům.  Zejména  analýza  tvorby  vlastních  zdrojů  a  jejich
rozhodujících položek. 

Kapitálové příjmy ovlivněny prodejem cenných papírů  v roce 2020, v roce 2021 naopak ovlivněny
snížením úrokových sazeb na termínovaných a spořících účtech.

5. Struktura přijatých transferů v roce 2021 a rozdíl oproti roku 2020

Přijaté transfery
r. 2020 r. 2021

rozdíl
2021 – 2020 2021/2020 (%)

708 2023 1315 286

6. Stručný  komentář  k uvedenému  rozdílu.  Zejména  rozsah  a  struktura  prostředků  poskytnutých
z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu
kraje a konkrétní způsob jejich využití.

Navýšení způsobeno dotací ze SF ŽP.

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2021 a v roce 2020

Výdaje po konsolidaci r. 2020 r. 2021
rozdíl

2021 – 2020 2021/2020 (%)

běžné 6177 12770 6593 207

kapitálové 557 0 -557 0

8. Stručný komentář  k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a  ze
státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních
katastrof a jiných mimořádných událostí.

Kapitálové výdaje roku 2020 byly v běžné výši předchozích let, v roce 2021 citelně zasáhl COVID.



9. Zhodnocení  zapojení  mimorozpočtových  zdrojů  (úvěry,  prostředky  vlastních  fondů,  výsledky
podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích.

Obec čerpá pouze z úspor.

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2021 s rokem 2020

Mimorozpočtové zdroje r. 2020 r. 2021
rozdíl

2021 – 2020 2021/2020 (%)

čerpání úvěrů

zapojení vlastních účelových 
fondů

zapojení výsledků 
podnikatelské činnosti

11. Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací.

Obec nemá příspěvkové organizace.

12. Výstižný  komentář  k provedenému  zhodnocení.  Celkové  zhodnocení  plnění  záměrů  rozpočtové
politiky,  rozpočtová  opatření  provedená  v průběhu  roku  a  zhodnocení  rozpočtových  výsledků.
Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Rozpočet  obce Doubice  se  pravidelně  dle  příjmů a  výdajů  upravoval.  Větší  odchylkou byl  příjem
dotace ze SF ŽP a na konci roku rozpočtované převody na termínovaný účet, za účelem lepší úrokové
sazby.

Zpracoval: Tereza Maxinová, tel.: 412331699, oudoubice@volny.cz
(jméno a příjmení, telefon, e-mail, podpis)

Schválil: Ing. Jan Drozd – starosta obce Doubice

Datum: 8.4.2022
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