
Závěrečný účet obce
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Koclířov návrh na závěrečný účet obce
za rok 2021:
1) Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha za rok 2021
2) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
4) Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha za rok 2020 (zřízené příspěvkové organizace)
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Koclířově v úřední dny.

Závěrečný účet obce Koclířov za rok 2021
Rozpočet  Obce Koclířov na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 09.12.2021 v celkové výši příjmů 13 566 100,00
Kč, výdajů 16 593 000,00 Kč a financování  3 026 900,00 Kč.
K 31. 12. 2021 byl skutečný stav příjmů 33 606 069,93 Kč, výdajů 28 491 312,70 Kč a financování 5 114 757,23 Kč. (po konsolidaci).
Během roku přijalo obecní zastupitelstvo a rada obce celkem 17 rozpočtových opatření. Celkový objem rozpočtových opatření 
byl 18 069 262,42 Kč na straně příjmů, 18 069 262,42 Kč na straně výdajů. Jednalo se především o dotace, které nebyly v rozpočtu a
dále šlo o přesuny mezi paragrafy a položkami.
Na základě Směrnice pro provedení inventarizace k 31.12.2021  schválené radou obce ze dne 21.12.2021 byla provedena inventarizace
majetku, závazků a pohledávek obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a
neshledala rozdíly. Stálá aktiva obce činila k 31.12.2021 182 912 017,17 Kč, po korekci 141 610 485,29 Kč. 

V roce 2021 obec Koclířov obdržela kompenzační bonus ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19  v
celkové výši  155 185,00 Kč,  dále obec přijala  dotace z Pardubického kraje na výkon správní správy ve výši  197 900,00 Kč včetně
opatrovnictví, na podporu nákupu vybavení jednotky JPO V na pořízení motorové pily ve výši 15 000,00 Kč, na výdaje spojené s činností
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí PK ve výši 2 400,00 Kč, na pořízení dobíjecí stanice a servisního stojanu  ve výši 50 000,00 Kč,
dále pak podporu na zpracování strategického dokumentu ve výši 37 000,00 Kč,  na výchovu lesních porostů ve výši 54 000,00 Kč a na
šetrné použití technologií při těžbě ve výši 21 000,00 Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje obec obdržela ve výši 31 000,00 Kč na výdaje
spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od MMR ČR v rámci rozvoje regionů 2019+ obdržela obec dotaci na opravu
místní komunikace ve výši 600 000,00 Kč (Podpora vítězů soutěže Vesnice roku - Modrá stuha) a od Skupinového vodovodu dotaci ve
výši  416 000,00 Kč na pořízení projektové dokumentace na akci  „Rekonstrukce vodovodu Koclířov - Spáleniště“. Z Úřadu práce obdržela
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 472 000,00 Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.  

Obec Koclířov měla v roce 2021 otevřeny 2 běžné účty, jejich zůstatek činil k poslednímu dni v roce 13 761 078,04  Kč (běžný účet ČS) a
244 624,25 Kč (účet ČNB). Stav pokladny k 31.12.2021 činil 28 954,-Kč 

Obec splácí dlouhodobý úvěr a jeho stav byl ke dni  31.12.2021:

Investiční úvěr 4510220 495642119/0800     4 647 890,00 Kč

Celkem     4 647 890,00 Kč

V roce 2021 byla provedena jedna finanční kontrola u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Koclířov, okres Svitavy,
kterou provedla účetní Obecního úřadu ve spolupráci se starostou obce a předsedkyně finančního výboru obce Koclířov paní Radka
Synková, byly zjištěny  nedostatky.

Dne 15.11.2021 a 20.04.2022 byl proveden Krajským úřadem pro Pardubický kraj na základě žádosti ze strany obce Koclířov přezkum
hospodaření obce s tímto závěrečným vyjádřením: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Obec Koclířov vlastní 83,635 ha lesa a hospodaří podle schváleného LHP, účetní ocenění je 22 685 357,67 Kč. 

Nedílnou součástí této závěrečné zprávy je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 20.04.2022, plnění příjmů a výdajů
za kalendářní  rok  2021 (Návrh závěrečného účtu za rok  2021), Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,  Příloha, účetní  závěrka příspěvkové
organizace (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha).


