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Obec Štěchov 
 

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 
sestavený ke dni 31.12.2021 

 

 

Údaje o organizaci 

  Název Obec Štěchov 

  Adresa Štěchov 

    67971  Štěchov 

  IČ 00542890 

  Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

 

 

Kontaktní údaje 

  Telefon 516 472 153 

  E-mail obec@stechov.cz 

 WWW www.stechov.cz 

Doplňující údaje o organizaci 
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  II.    Plnění rozpočtu výdajů 

  III.     Vyúčtování přijatých dotací 

  IV.     Majetek obce 

  V.     Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce 

  VI.    Účetní výkazy 
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I. Plnění rozpo čtu p říjmů za rok 2021 
Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 16.12.2020. V průběhu roku 2021 bylo 

přijato 11 rozpočtových opatření a 2 změny rozpisu rozpočtu upravující celkové příjmy a výdaje obce. 

Výkaz FIN, který obsahuje přehled plánovaných a uskutečněných příjmů a výdajů, je přílohou tohoto 

závěrečného účtu. 

II. Plnění rozpo čtu výdaj ů za rok 2021 
Výkaz FIN, který obsahuje přehled plánovaných a uskutečněných příjmů a výdajů, je přílohou tohoto závěrečného 

účtu. 

 

III. Vyúčtování p řijatých dotací 
Obec obdržela nebo jí byly v r. 2021 přiznány následující dotace: 

- neinvestiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 878.237,- Kč na opravu místní 

komunikace ve Štěchově - Lačnově. Dotace byla v roce 2021 plně vyčerpána a vyúčtována v roce 

2022. 

- investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.417.000,- Kč na stavební úpravy objektu 

občanské vybavenosti v obci Štěchov. Dotace byla v roce 2021 přiznána, bude čerpána v roce 2022. 

- neinvestiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1.148.175,- Kč na opravu místní 

komunikace ve Štěchově - Lačnově. Dotace byla v roce 2021 přiznána, bude čerpána v roce 2022. 

- investiční dotaci od Ministerstva obrany ve výši 54.208,- Kč na obnovu a přemístění pomníku obětem 

2. světové války. Dotace byla v roce 2021 plně vyčerpána, vyúčtována a vrácena nedočerpaná část 

dotace ve výši 3.630,- K. 

- neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 250.000,- Kč na výstavbu chodníků v obci Štěchov 

I. etapa-horní úsek. Dotace byla v roce 2021 plně vyčerpána a vyúčtována v roce 2022. 

- investiční dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši 466.360,26,- Kč na Společenský dům 

Lačnov – snižování energetické náročnosti (zateplení). Dotace byla v roce 2021 přiznána, bude 

čerpána v roce 2022. 

Obec obdržela v roce 2021 finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2020 ve 

výši 32.697,- Kč. Dále obec obdržela v roce 2021 příspěvek na kompenzaci dopadů pandemie COVID ve výši 

26.112,28 Kč. 

Obec obdržela dotaci na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky ve 

výši 31.000,- Kč, obec vyčerpala 21.147,- Kč a dne 03.02.2021 vrátila na účet Jihomoravského kraje 

nedočerpanou část dotace ve výši 9.853,- Kč. 

Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poskytnutá ve výši 31.000,- Kč byla 

čerpána na náklady související se zajištěním voleb ve výši 28.629,- Kč, především na spotřební materiál, 

odměny členů volební komise, refundací mezd některých členů komise, občerstvení a cestovné. Nedočerpaná 

část dotace byla vrácena na účet Jihomoravského kraje v roce 2022. 

IV. Majetek obce 

Obec eviduje ve svém účetnictví dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 162.748,00 Kč netto a dlouhodobý 

hmotný majetek ve výši 11.156.058,17 Kč netto. Bližší rozčlenění na jednotlivé typy majetku jsou uvedeny 

v rozvaze, která je přílohou tohoto závěrečného účtu. 

Obec dále eviduje na své podrozvaze majetek ve výši 5.752,00 Kč.  
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V. Zpráva o výsledku kontroly hospoda ření obce 

Při přezkoumání hospodaření obce Štěchov-Lačnov za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o 

přezkoumání hospodaření ze dne 24.03.2022 je přílohou závěrečného účtu. Při přezkoumání hospodaření 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

VI. Účetní výkazy 

Přílohou závěrečného účtu jsou tyto účetní výkazy: 

- Výkaz FIN 2-12 M 2021 

- Rozvaha 2021 

- Výkaz zisku a ztráty 2021 

- Příloha účetní závěrky 2021 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce ŠTĚCHOV, okres Blansko ze dne 

24.03.2022 
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Zastupitelstvo obce Štěchov-Lačnov v souladu se zákonem 250/2000 Sb., § 17, odst. 7, písm. a)+b) 

projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2021 dne …….. bez výhrad. 

 

Vyvěšeno dne: xx.yy.2022 

 

Sňato dne: 

 

Osoba odpovědná za správnost údajů 

 

  Podpis: ............................................. 

 

Statutární zástupce 

 

  Podpis: ............................................. 

 

Razítko organizace 

 

 

    

 

  


