
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE  VILANTICE  ZA ROK 2021 -
SCHVÁLENÝ DNE 18.5.2022

IČO: 00580767
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefonické spojení: 724 180 070 – Jarošová starostka, 603450449 – Blahovec místostarosta
Bankovní spojení: Komerční banka, Dvůr Králové n/L  č. ú.: 25225601/0100

ČNB, Hradec Králové č.ú.: 94-3915601/0710
E-mailová adresa: ouvilantice@vilantice.cz
Internetové stránky: www.vilantice.cz
datová schránka: y3vbjyn

Počet obyvatel k 1.1.2021: 208
Počet obyvatel k 31.12.2021: 213
Počet členů zastupitelstva v roce 2021: 7

Obec Vilantice je v roce 2021 členem Mikroregionu Hustířanka, MAS Hradecký venkov, 
Sdružení místních samospráv ČR

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
 (údaje jsou v tis. Kč)

 
Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k 31.12.2020
% plnění k

upravenému
k rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy 2327,00 + 1130,40 3457,40 3457,36 99,99
Třída 2 - Nedaňové příjmy 502,20 + 17,95 520,15 520,12 99,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 0       0
Třída 4 - Přijaté transfery 70,80 + 71,35 142,15 *        322,14 226,62
Příjmy celkem 2.900,00 + 1.219,70 4.119,70 4.299,62
Třída 5 - Běžné výdaje 3003,43 - 745,52 2257,91 *  2432,14 107,72
Třída 6 - Kapitálové výdaje 650,00 - 198,15 451,85 451,83 99,99
Výdaje celkem 3653,43 - 943,67 2709,76 2883,97

Saldo: Příjmy – výdaje - 753,43 2163,37 1409,94 1415,64

Třída 8 - financování    
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0
Splátky úvěrů 0 0 0 0
Fond rezerv 0 0 0 0

Fond sociální 0 0 0 0
Prostředky minulých let 753,43 -2163,37 -1409,94 -1415,64 100,40

Financování celkem 753,43 -2163,37 -1409,94 -1415,64
*Rozdíl ve výši 180.000,- jedná se o převody mezi účty 
- příjmová položka 4134 – převody z rozpočtových účtů
- příjmová položka 4138 – převody vlastní pokladně
- výdajový položka 5345 – převody vlastním rozpočtovým fondům
- výdajový položka 5348 – převody do vlastní pokladny

Údaje  o  plnění  rozpočtu  příjmů,  výdajů  a  o  dalších  finančních  operacích  v plném členění  podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu  (výkaz FIN

http://www.vilantice.cz/
mailto:ouvilantice@vilantice.cz


2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých
položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu,
který byl projednán v zastupitelstvu v dubnu 2022.

2) Hospodářská činnost
Obec Vilantice nemá hospodářskou činnost

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací 
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.vilantice.cz v sekci: závěrečný účet 2021
K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři starostky obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o
stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu. 

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 71.341,94,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, vratka za volby
do Parlamentu ČR ve výši Kč 79,60,- byla řádně vrácena v lednu 2022. 

poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání
KÚ KHK Výkon  státní

správy
4112 70800 70800

KÚ KHK Volby  do
Parlamentu ČR

98071 4111 31000 30920,40

KÚ KHK Kompenzační
bonus - daně

998037 4111 40350 40341,91

5) Inventarizace majetku
Byla  provedena  inventarizace  majetku  k  31.12.2021.  Nebyly  zjištěny  rozdíly  ani  nedostatky
(viz.inventarizační zpráva za rok 2021).

6) Hospodaření organizací založených obcí
V září 2016 založila Obec Vilantice společně s obcemi Habřina, Dubenec, Lanžov, Litíč a Libotov - 
Hustířanka služby s.r.o.

Hospodaření za rok 2021 (výkaz zisků a ztrát – v tisících)
Tržby z prodeje výrobků a služeb     0,-
Ostatní provozní výnosy (dotace)     0,-
Příjmy celkem     0,-

Výkonová spotřeba (energie,služby)               0,-
Osobní náklady (mzdy, odvody, zák.poj.)      0,-
Úpravy hodnot v provozní oblasti (majetek)  - 17,-
Ost.provozní náklady (daně, pojištění)     19,-
Výdaje celkem       2,-

Provozní výsledek hospodaření za rok 2021      -2,-
Ostatní fin.náklady        4,-
Daň z příjmů        0,-

Výsledek hospodaření za rok 2021 po zdanění je     - 6,-

http://www.vilantice.cz/


7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  Vilantice za rok 2021
Přezkoumání  hospodaření  provedla  kontrolní  skupina  oddělení  kontroly  obcí  a  analýz  KHK,  ve

složení: Machačová Jaroslava Bc. a Libuše Vacková
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí  v termínu 19.1.2022.

                                 Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky .

Plné  znění  zprávy  o  provedeném  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2021  je  přílohou
k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí u starostky obce.  

Ve  Vilanticích  dne 2.5.2022
Předkládá:  Dagmar Jarošová

Návrh na usnesení: 
„Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoroční hospodaření obce a schvaluje závěrečný
účet  obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez
výhrad“.

Účetní: Jana Řeháková DiS. starostka obce Vilantice: Dagmar Jarošová

Kompletní dokument je z důvodu rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním 
úřadě ve Vilanticích nebo na internetových stránkách www.vilantice.cz.

Přílohy: 1) Rozboru plnění rozpočtu
2) Sestava FIN 2-12M za období 12/2021
3) Rozvaha za období 12/2021
4) Výkaz zisků a ztrát za období 12/2021
5) Příloha účetní závěrky 12/2021
6) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
7) Inventarizační zpráva za rok 2021
8) Výkazy Hustířanka služby s.r.o. – výkaz zisků a ztrát 2021
9) Výkazy Hustířanka služby s.r.o. – rozvaha 2021

Vyvěšeno na úřední desce:  19.5.2022
Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na el.úřední desce:19.5.2022
Sejmuto z el.úřední desky:


