
Příloha k účetní závěrce Obce Hradešice za rok 2021 

 

Hospodaření Obce Hradešice za rok 2021 

 

Výnosy celkem:                      11.845.244,10 

Výnosy z činnosti     3.104.914,76 

(prodej dřeva, prodej služeb, pronájmy,  příjmy ze správních a místních poplatků, pokuty, příjmy 

z odepsaných pohledávek, prodej materiálu, prodej pozemků, ostatní výnosy – odměna EKO-KOM ) 

Finanční výnosy          240,60 

(úroky+finanč.výnosy)) 

Výnosy z daní      7.424.802,71 

Výnosy z transferů (dotací)                 1.315.286,03 

 

Náklady celkem:                       7.221.809,41 

Náklady z činnosti     6.523.998,32 

(nákup materiálu, DKP, spotřeba energie, opravy a údržba, služby, mzdy, poplatky, dary, ostatní 

náklady – refundace, dopravní obslužnost, pojištění) 

Úroky                      61.828,09 

Náklady na transfery     409.123,- 

Daň z příjmů       226.860,- 

(daň z příjmů za obec) 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním   4.850.294,69 

- předepsaná daň na rok 2021                   120.000,- 

 

    

 

Výsledek hospodaření po zdanění          4.623.434,69 



 

 

Stav majetku Obce Hradešice k 31.12.2021 

Účet  018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek          33.374,92 

 019 ostatní dlouhodobý majetek            61.740,- 

 021 stavby       68.401.063,42 

 022 stroje, přístroje, zařízení        1. 870.745,95 

 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek        980.883,78 

 029 ostatní dlouhodobý hmotný majetek          62.000,- 

 031 pozemky                       9.129.367,80 

 032 kulturní předměty                       1,- 

 042 nedokončené investice                 11.542.891,20 

 062 majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem  3.741.000,- 

 069 finanční majetek                       711.987,67 

Celkem                   93.535.055,74 

 

 

Stav bankovních účtů k 31.12.2021 

Účet 231 běžné účty obce                      3.093.248,27  

 236 účet fondu vodovodu + hřbitov              1.964.872,90 

 241  ( BÚ  VHČ )         89.718,99 

 261  ( obce + VHČ )                    197.432,-   

  

Celkem                  5. 345.272,16  

   

 



       

Přehled aktiv a pasiv 

Aktiva: 

Účet 112 materiál na skladě                       3.010,- 

 311 odběratelé       160.349,37 

 314 poskytnuté zálohy (el.energie, voda,znak)   264.570,- 

 315  jiné pohledávky z hlavní činnosti         2.800,- 

 381 záloha na pojištění        32.685,- 

 385  příjmy příštích období     545.047,-  

 388 dohadné účty aktivní na zálohy služeb                 320.000,-  

 

Pasiva: 

Účet 321 dodavatelé                      21.365,17 

 324 krátkodobé přijaté zálohy na služby   110.398,20 

 331 zaměstnanci      76.172,- 

 333 jiné závazky vůči zaměstnancům      33.293,- 

 336 sociální pojištění        33.942,- 

 337 zdravotní pojištění        15.372,- 

 342 daně – zálohová, srážková                     9.095,- 

 343 – daň z přidané hodnoty                121.214,- 

 374 krátkodobě přijaté zálohy – vratka volby                  28.732,64   

 384 předepsaná daň za obec za rok 2020               120.000,- 

               384  výnosy příštích období  - hřbitov    150.400,- 

 389 dohadné účty pasivní (zálohy na el.,plyn,vodu)   212.070,- 

 419 ostatní fondy                1.964.872,90 

 451 dlouhodobé úvěry                                     7.790.923,98 

  



 

 

Rozpočtové hospodaření za rok 2021 

Rozpočtové příjmy  celkem:                  12.581.510,95 

Rozpočtové výdaje  celkem:                  11.981.857,43 

Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček       1.615.446,99 

Oper.z peněž.účtů organ. bez char. P a V          59.748,-   

Změna stavu krát.prostř.na účtech     -1.696.649,50 

     

 

 

 

 

 


