ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2021
Rozpočet obce na r. 2021 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2020 jako vyrovnaný,
s příjmy i výdaji ve výši 1 401 000 Kč.
Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, schválenými starostou obce nebo
projednávanými zastupitelstvem obce.
Plnění rozpočtu
Příjmy celkem: 2 643 680,34 Kč.
Výdaje celkem: 2 250 191,89 Kč.
Podrobné plnění rozpočtu je uvedeno ve výkazu FIN 2-12 sestavený k 31. 12. 2021, který je nedílnou
součástí závěrečného účtu.
I když byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, na konci roku skončil s přebytkem. Přebytek rozpočtu ve výši
393 488,45 Kč byl převeden do následujícího roku.
Stav běžného účtu k 31. 12. 2021: 3 189 994,99 Kč.
Hospodaření s majetkem obce
Obec Mokrý Lom hospodaří na 13,2 ha lesa, což je v přepočtu: 132 274 m2 à 57 Kč/1 m2: 7 539 618 Kč
Kulturní památka – kaplička na návsi: 1 Kč
Prodej dříví: 220 603 Kč
Dary jubilantům: 2 707 Kč
Příspěvek na protidrogovou politiku pro Prevent 99, z.ú.: 1 483 Kč
Posílení vodovodu Polžov, 1. fáze: 224 316 Kč
Vyúčtování dotací
Příspěvek na výkon státní správy: přijato 70 800 Kč ze státního rozpočtu
Dotace na volby do posl. sněmovny Parlamentu ČR: přijato 30 000 Kč, vyčerpáno 24 545 Kč
Jednorázové kompenzace výpadku daňových příjmů: přijato 21 651,77 Kč ze státního rozpočtu
Přezkoumání hospodaření obce
Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti podle § 42 odst. 2 zákona 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění. Při přezkoumání hospodaření obce byl nalezen nedostatek: v plánu inventur
nebyly uvedeny seznamy inventurních soupisů. K tomuto nedostatku bude přijato nápravné opatření.

Přílohy (v listinné formě uloženy se závěrečným účtem na obecním úřadě):
Příloha účetní závěrky za r. 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2021
Výkaz FIN 2-12 12/2021
Rozvaha 12/2021
Výkaz zisku a ztráty za r. 2021
Inventurní soupisy za r. 2021
V Mokrém Lomu dne 16. 5. 2022
Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce, zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup:
17.5. - 13. 6. 2022.

