
 

    
Rozpočet Obce Heřmanov za rok 2021 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 

§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních schodkový  s příjmy 7.987,5 tis. Kč 

a výdaji ve výši 17.655,5 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytkem minulých let ve výši 9.668 tis. Kč 

Výdaje byly plánované na investiční akce. 

 Schválený rozpočet na rok 2021 byl upraven rozpočtovým opatřením č. 1-5 – příjmy navýšeny 

o 1.322,9 tis. Kč, výdaje sníženy o 1.023,2 tis. Kč, financování ztráta zvýšena o 299,700 Kč Největší 

rozdíly vyplynuly z nerealizovaných investic.  Rozpočtové hospodaření obce za rok 2021 vykazuje 

aktivní výsledek hospodaření 2.359.859,28 Kč. V oblasti hospodaření s majetkem obec rekonstruovala 

místní komunikace a rozšiřovala místa pro společenské akce obyvatel, vybudovala „Heřmanov-

zpevněná plocha a opěrná zeď“, dokončena stavba kolumbária a oplocení na hřbitově. Výdaje 

poníženy z důvodu nerealizování plánované opravy budovy čp. 66 ve Fojtovicích. Obec zrušila 

investiční fond. V roce 2021 činily příjmy obce Heřmanov 10.091.166,72Kč, celkové výdaje pak 

9.723.356,79 Kč. U obce byla provedena kontrola Ústeckým krajem s výsledkem Bez závad. Byla 

schválena účetní uzávěrka obce a zřízené příspěvkové organizace. 

V roce 2021 byly zapojeny do příjmů a výdajů obce tyto účelové prostředky: 

   UZ Titul               poskytnuto=čerpáno            UZ Titul           poskytnuto, čerpáno 

90992 4213  11.682 na zeleň 
      4112 117.000 na správu 
13013 4116 118.637 VPP 
98037 4111 112.199,15 kompenzace 

98071   4111  volby  62,000.00  
čerpáno 27435,18 vrác. 34564,82  
                      12.1.2022 

 

Obec v roce 2021 poskytla tyto příspěvky: 
160 tis. Kč………FK Heřmanov              15 tis. Kč ……….Šipkaři Heřmanov 

15 tis. Kč ……….Kids Racing Team         8 tis. Kč …obci Horní Habartice na zajištění PO 

CELKOVÁ REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

OBCE HEŘMANOV ZA ROK 2021 
══════════════════════════════════════════════════════════  

Zůstatek účtu 231 – základní běžný účet činil k 31.12.2020       16 606 754,33 Kč 

Zůstatek účtu 231 – základní běžný účet činil k 31.12.2021       18 966 613,61 Kč 
  

4) Hospodaření organizací zřízených obcí  

Obec má zřízenu PO Základní a mateřská škola Heřmanov.  
Hospodářský výsledek – zisk 216,31   Kč byl převeden do rezervního fondu..  
Obec má zřízenu organizaci Obecní lesy Heřmanov, spol. s r.o., která hospodařila se ziskem 

388.207,99 Kč, který vznikl zvýšenou těžbou a prodejem dřeva po kůrovcové 

kalamitě a vývraty stromů po vichřicích. 

 

Přílohy: Výkaz 2-12 a Rozvaha k 31.12.2021, Výkaz Výsledovka, Výkaz Příloha, Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření  

 

Heřmanov 17.5.2022 

 

Vyvěšeno na úřední desce:     17.5.2022                                  František David 

Sejmuto:               ………                   starosta obce  

NÁVRH 


