Závěrečný účet obce Lutonina za r. 2021
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1. Hospodaření obce Lutonina v roce 2021
Příjmy celkem: 7 044 280,87 Kč
Výdaje celkem: 5 536 199,95 Kč
Běžné účty celkem:
k 1.1.2021 2 886 836,82 Kč
k 31.12.2021 4 148 594,74 Kč
Plnění upraveného rozpočtu:
Příjmy: 100,60 %
Výdaje: 77,05 %
Podrobné plnění rozpočtu je v účetní sestavě FIN 2 – 12 M - výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtů ÚSC a DSO, který je součástí závěrečného účtu.
2. Obec Lutonina má k 31.12.2021 zaplacené zálohy ve výši Kč 194 380,- (el. energie a plyn).
3. Obec Lutonina k 31.12.2021 má krátkodobé závazky za zaměstnanci ve výši 117 903,- Kč.
4. V roce 2021 obec nezřizovala žádné fondy. Obec Lutonina je členem DSO Sdružení obcí
Syrákov, Mikroregionu Vizovicko, Sdružení obcí Mikroreginu Vsetínsko, MAS Vizovicko a Slušovicko
a Sdružení místních samospráv.
5. Obec Lutonina nemá hospodářskou činnost.
6. Dotace a příspěvky pro obec Lutonina v r. 2021:
- neinvestiční dotace ze st. rozpočtu na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb – Volby
do Parlamentu ČR výši Kč 31.000,-. Celkem bylo vyčerpáno Kč 30.805,a zbylá částka Kč 195,- byla dne 13.1.2022 vrácena na účet Zlínského kraje.
- jednorázový nenávratný příspěvek se státního rozpočtu – kompenzační bonus v souvislosti
s krizovým opatřením – koronavir SARS Cov-2 ve výši Kč 81.746,67.
- finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ze státního rozpočtu
kapitoly Ministerstva zemědělství prostřednictví KÚZK ve výši Kč 46.714,- a příspěvek
na obnovu zajištění a výchovu porostů ve výši Kč 4.440,-.
7. Obec Lutonina k 31.12.2021 nemá žádné půjčky a návratné finanční výpomoci od fyzických
a právnických osob.
8. V roce 2019 obec čerpala úvěr ve výši Kč 2.600.000 na financování akce „Víceúčelové
sportovní hřiště“, poslední splátka úvěru byla uhrazena v měsíci červnu 2021.
9. Přehled poskytnutých příspěvků a darů od obce v r. 2021:
- Český svaz včelařů, o.s.
na nákup léčiv
- Myslivecké sdružení Lutonina
na krmivo pro zvěř
- nem. Milosrdných bratří Vizovice
na provoz zdravotního zařízení
- Obec Ublo
na provoz MŠ Ublo
- Obec Jasenná
na pomůcky pro ZŠ
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10. Náklady obce byly celkem vykázány ve výši 5.943.196,31 Kč, výnosy celkem dosáhly výše
7.192.364,63 Kč, čímž byl dosažen kladný hospodářský výsledek 1.249.168,32 Kč.

11. Přezkoumání hospodaření obce Lutonina za r. 2021 bylo provedeno Mgr. Pavlínou Štachovou,
kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Mgr. Martinou Bartošovou, kontrolor, dle pověření
od ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Milana Štábla, MBA č. 194/2021/EKO
ze dne 25. ledna 2022.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 10. – 11.2.2022.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Lutonina za r. 2021 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Při přezkoumání hospodaření obce Lutonina za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 2,45 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 0,00 %.
Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutonina na svém zasedání dne 16.3.2022 č.j. 24/03/2022 schválilo celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2021 zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2021 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lutonina schválilo č.j. 25/03/2022 výsledek hospodaření obce za r. 2021
ve výši Kč 1.249.168,32 a převedení na účet 432, tj. do nerozděleného zisku minulých let.
Zastupitelstvo obce Lutonina schválilo účetní závěrku za r. 2021 č.j. 26/03/2022 a to bez výhrad.
12. Závěrečný účet obce Lutonina za r. 2021 je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Lutonině
a na elektronické úřední desce obce Lutonina (www.lutonina.cz).
Vyvěšeno: 22.3.2022
Sňato:
30.6.2023

Petr Číž
starosta
Přílohy k závěrečnému účtu a účetní závěrce::
1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2 – 12 M (k 31.12.2021)
2) Výkaz zisku a ztrát (k 31.12.2021)
3) Rozvaha (k 31.12.2021)
4) Příloha (k 31.12.2021)
5) Zpráva č. 194/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutonina za r.2021
6) Inventurní soupis stavů účtů k 31.12.2021

