ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDKOVICE ZA ROK 2021
(§17 zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1. Plnění příjmů a výdajů (údaje jsou zaokrouhleny na tis. Kč)
PŘÍJMY
Rozpočet
Rozpočet
Skutečné
schválený

upravený

plnění

% plnění
k upr.rozpočtu

tř. 1 - Daňové příjmy
tř. 2 - Nedaňové příjmy
tř. 3 - Kapitálové příjmy
tř. 4 - Přijaté transfery
Celkem příjmy

10 596
560
20
167
11 343

10 599
392
35
381
11 407

11 261
291
33
381
11 966

106,24
74,21
94,57
100,00
104,90

VÝDAJE

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutečné
plnění

% plnění
k upr.rozpočtu

tř. 5 - Běžné výdaje
tř. 6 - Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

12 592
1 315
13 907

12 721
1 250
13 971

FINANCOVÁNÍ

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

8115 - Změna stavu KP

2 564

2 564

- 2 575

Celkem financování

2 564

2 564

- 2 575

8 448
943
9 391
Skutečné
plnění

66,41
75,44
67,22
% plnění
k upr.rozpočtu

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2021 upraven celkem sedmii rozpočtovými opatřeními,
v závislosti na aktuálním plnění příjmů a výdajů a přijatých dotací.
Příjmy:
Daňové příjmy (tř. 1): Po mírném loňském poklesu znova vzrostly zhruba na úroveň roku 2019.
Nedaňové příjmy (tř. 2): Výrazný pokles oproti minulému období vznikl zejména v důsledku půlročního
uzavření provozu kulturního zařízení a tělocvičny kvůli opravám sociálního zařízení
v budově a také kvůli nízkého objemu prodeje dřeva z obecního lesa.
Kapitálové příjmy (tř. 3): = Příjmy z prodeje obecních pozemků v celkové roční výši 33 tis. Kč.
Přijaté transfery (tř. 4): V roce 2021 obec obdržela dotace:
 roční příspěvek dle zákona o státním rozpočtu (podle počtu obyvatel)……. 167 tis. Kč
 neinvestiční dotaci na financování výdajů na volby do Parlamentu ČR …… 31 tis. Kč
 kompenzační bonus ze SR v souvislosti s krizovými opatřeními vlády …… 151 tis. Kč
 příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v obecních lesích …….. 32 tis. Kč
Výdaje:
Běžné výdaje (tř. 5): Jsou každoroční výdaje, zabezpečující správu obce, opravy a údržba majetku.
Z těchto byly v r. 2021 vynaloženy největší výdaje na opravy sociálního zařízení v objektu tělocvičny a
kulturního zařízení (1 432 tis. Kč), dále na opravu mostů u moštárny a u MŠ (478 tis. Kč), opravy
místních komunikací (978 tis. Kč), výměnu kotle v budově MŠ (100 tis. Kč) a jiné opravy majetku.
Kapitálové výdaje (tř. 6).: V roce 2021 bylo v rámci investičních výdajů pořízeno:
- dokončení studny ve sport. areálu pod přehradou: roční výdaje 149 tis. Kč, (celkové 336 tis. Kč),
- dřevěný domek v zahradě MŠ pro uskladnění hraček a sport. pomůcek v hodnotě 148 tis. Kč,
- dokončení změny č. 1 Územního plánu obce: roční výdaje 55 tis. Kč (celkové 181,5 tis. Kč),
- za pozemky (nákup lesních pozemků + výkup místní komunikace), celkové výdaje 591 tis. Kč.

Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz Fin 2-12 M).
K nahlédnutí jsou na obecním úřadě v Ludkovicích a také zveřejněny na elektronické úřední desce
dostupné dálkovým přístupem na webových stránkách obce: www.ludkovice.cz.
2. Majetek obce a jeho inventarizace
účet název
018
drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software)
019
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (Územní plán obce)
021
stavby
022
samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí
028
drobný dlouhodobý hmotný majetek
029
ostatní dlouhodobý hmotný majetek
078, 079, 081, 082, 088, 089 - oprávky k majetku
031
pozemky
032
kulturní předměty
069
ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie)
112
materiál na skladě (zásoby)
231
základní běžný účet územních samosprávních celků
261
pokladna
314
krátkodobé pohledávky
Aktiva celkem netto
401
jmění účetní jednotky
403
transfery na pořízení dlouhodobého majetku
406
oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
výsledek hospodaření běžného účetního období
432
výsledek hospodaření předcházejících účetních období
441
rezervy
321, 331, 336, 337, 342, 349, 374 - krátkodobé závazky
384
výnosy příštích období
389
dohadné účty pasivní
Pasiva celkem
901, 902, 909 - podrozvahové účty

Kč
73 107,00
433 630,00
49 305 387,31
3 296 822,00
3 623 623,17
245 583,00
-24 182 261,09
23 530 964,00
586 152,00
2 967 609,31
9 497,00
17 596 476,28
10 102,00
96 150,00
77 592 841,98
51 624 226,56
3 318 314,06
-13 135 365,40
2 124 707,66
33 013 684,42
300 000,00
230 224,68
20 900,00
96 150,00
77 592 841,98
16 343 519,86

Majetek obce je vždy k 31. 12. řádně inventarizován. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné
rozdíly ani nedostatky. Při prodejích a směnách majetku se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění.
Bližší údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní
závěrce, ve finančních výkazech: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky, které jsou
přílohou závěrečného účtu a jsou zveřejněny v plném znění na elektronické úřední desce dostupné
dálkovým přístupem na webových stránkách obce: www.ludkovice.cz.
Na stacionární úřední desce jsou dokumenty zveřejněny v užším rozsahu.
K nahlédnutí jsou rovněž u účetní obce na obecním úřadě Ludkovice, v úředních hodinách OÚ.
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv: Obec nemá zřízen žádný účelový fond.
4. Hospodářská činnost obce: Obec vede účetnictví pouze v hlavní činnosti.
5. Hospodaření organizačních složek: Obec nemá založeny žádné organizační složky.
6. Hospodaření příspěvkové organizace

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Ludkovice.
Jejími součástmi jsou Základní škola a školní družina, Mateřská škola a Školní jídelna.
Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021 skončilo s celkovým ziskem 8 648,17 Kč.
Celkové náklady PO za rok 2021 byly 6 551 336, 03 Kč a celkové výnosy 6 559 984,20 Kč.
Účetní a finanční výkazy příspěvkové organizace za rok 2021 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha
jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Ludkovice, v době úředních hodin.
7. Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v tis. Kč)
Dotace do rozpočtu obce Ludkovice za rok 2021 činily celkem 381,4 Kč.
Poskytovatel
Druh dotace, účel
ÚZ
Položka Posk. Čerp. % pln. Fin.vypoř.
SR (SDV)
na výkon státní správy
4112
167,1 167,1 100,0
SR (VPS)
na volby do Parlamentu
98071 4111
31,0
24,5 79,0 vratka 6,5
SR (VPS)
jednoráz.kompenzační bonus 98037 4111
150,9 150,9 100,0
SR (MZe)
přísp.na lesní hospodaření
29030 4116
32,4
32,4 100,0
8. Vyúčtování fin. vztahů k příjemcům finanční podpory z rozpočtu obce (v tis. Kč)
Obec Ludkovice v roce 2021 poskytla celkem 173 tis. Kč neinv. dotací na základě uzavřených smluv
Žadatel
Účel použití Schváleno Poskyt.
Čerpáno % pln.
Tělovýchovná jednota Ludkovice na činnost
90
90
90
100,0
MS Zálesí Ludkovice
na činnost
49
49
49
100,0
Český zahrádkář.svaz Ludkovice
na činnost
10
10
10
100,0
Český svaz včelařů Pozlovice
na činnost
4
4
4
100,0
Charita Sv. rodiny Luhačovice
na činnost
20
20
20
100,0
Mimo uvedené neinvestiční dotace na činnost obec Ludkovice v roce 2021 poskytla finanční dary:
- Domovu pro seniory Luhačovice ………………………………….. 5 tis. Kč
- Obyvateli obce na odstranění následků požáru rodinného domu ….100 tis. Kč.
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., pověřenou kontrolorkou
Krajského úřadu Zlínského kraje dne 23. 2. 2022.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zák.č.420/04 Sb.),
- nebyla zjištěna rizika (§10 odst.4 písm. a) zák.č.420/2004 Sb.).
Byly zjištěny dle §10 odst.4 písm. b) tyto ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,00 %.
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
1,87 %.
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,00 %.
Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměrnému příjmu za poslední 4 rozpočtové roky činil 0,00
%.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou tohoto závěrečného účtu
obce, zveřejněném na webových stránkách obce. V listinné podobě je také k nahlédnutí na obecním úřadě
v Ludkovicích, v úředních hodinách OÚ.
Vyjádření k závěrečnému účtu obce
Projednání závěrečnému účtu obce za rok 2021 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce - bez výhrad. Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2022,
usnesením č.10/Z3/2022.

Zpracoval: Jindra Zábojníková, účetní obce

Schválil: Stanislav Bartoš, starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 9. 5. 2022

Sňato z úřední desky:

