
 

 
  
  

Zpráva finančního výboru obce Metylovice za rok 2021 

 

 

V roce 2021 se konalo celkem 11 jednání finančního výboru. 

 

Projednáno bylo celkem 30 žádostí o poskytnutí individuálních dotací a finančních darů a 

poskytnuta byla finanční podpora subjektům a fyzickým osobám za veřejně prospěšnou 

činnost o celkové výši 626.360, -Kč, z čehož na dotace činily 502.190, -Kč a finanční dary 

celkem 124.170, -Kč. 

V roce 2022 je ve schváleném rozpočtu rezervováno na dotace 450.000, -Kč na dotace a 

150.000, -Kč na finanční dary. 

 

Schválený rozpočet na rok 2021 počítal s příjmy za celkem 17.942.000, -Kč, a výdaje byly ve 

výši 42.168.500, -Kč. Během roku 2021 bylo schváleno 10 rozpočtových opatření. Skutečné 

příjmy v roce 2021 činily 36.575.585, -Kč a skutečné výdaje byly ve výši 49.418.530, -Kč. 

Rozdíl, resp. saldo v hospodaření bylo v roce 2021 celkem 12.842.945, -Kč.   

Schválený rozpočet na rok 2022 počítá s příjmy ve výši 24.321.000, -Kč a s výdaji ve výši 

42.321.000, -Kč, přičemž 37.202.000, -Kč z výdajů je plánováno na investice. Deficit 

rozpočtu je plánován 18.000.000, -Kč, který je plánován pokrýt z vlastních úspor. 

Čerpání rozpočtu a tím i kontrola hospodaření probíhá kontinuálně na jednání finančního 

výboru každý měsíc, kde členové finančního výboru projednávají výkaz peněžních toků cash 

flow a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za uplynulý měsíc.  

 

Celkově finanční výbor hodnotí hospodaření obce v roce 2021 kladně, a to hlavně z hlediska 

uskutečněných investic do infrastruktury obce. Do roku 2021 bych si přál, aby i nadále 

finanční výbor přispíval svou činností k účelnému, hospodárnému a efektivnímu hospodaření 

obce a to hlavně směrem k dalším naplánovaným investičním akcím podporovanými 

dotačními tituly jako např. vybudování chodníku z Vrchovina na Žukov, vybudování 

kanalizace od sv. Anny do Metyloviček apod.  

 

Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům obecního úřadu za výbornou spolupráci 

s finančním výborem, za vstřícné poskytování účetních dat a spolupráci při sestavování a 

plnění rozpočtu obce.  

 

V Metylovicích dne 14. 1. 2021                                     

 

 

Vypracoval: Jaroslav Svolinský  

 


