ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTYSE CÍTOLIBY
za rok 2021

(§18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů)

---------------------------------------------------------------------------------------------------Společnost:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Předmět činnosti:
Datum vzniku:
Statutární zástupce:
Počet zaměstnanců k 31.12.2021:

Městys Cítoliby
Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
územní samosprávný celek
00556262
CZ00556262
správa obce
5.9.1994
Petr Jindřich, starosta městyse
55 osob (13x HPP, 4x dotovaný VPP – HPP, 13x DPP, 15x zastupitelů, 10x člen
komise/výboru ZAS; mzdové náklady 8.120 tis. Kč, dotace na mzdy 956 tis. Kč)

* Veškerá účetní agenda je vedena na počítači dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Českých účetních standard pro
některé vybrané účetní jednotky, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané
hodnoty ve znění platných předpisů.
* Městys vede jednu hotovostní pokladnu, kterou spravují zaměstnanci, inventury této pokladny jsou prováděny průběžně dle
potřeby.
* Městys má otevřeny bankovní účty u Komerční banky a.s., ČNB a.s. a ČSOB a.s. – Poštovní spořitelny. Společnost má dále
u Komerční banky a.s. zřízen spořící účet BONUS.
* Městys v roce 2021 nakoupil majetek (hmotný i nehmotný) v hodnotě nad 40 tis. Kč, v operativní evidenci je sledován
majetek v celkové hodnotě 113.715 tis. Kč.
* Souhrnná výše pohledávek v tuzemsku činí 746 tis. Kč.
* Souhrnná výše závazků v tuzemsku činí 876 tis. Kč. Souhrnná výše závazků ke SR činí 4 tis. Kč.
* Nakoupené zásoby zboží (publikace, CD, fotoknihy) byly účtovány způsobem B do nákladů v pořizovacích cenách.
* Hospodářský výsledek za rok 2021 je zisk v celkové výši 3.352 tis. Kč a bude zúčtován na účet 432.
* Druhy výnosů:
602
výnosy z prodeje služeb
264 tis. Kč
603
výnosy z pronájmu
255 tis. Kč
604
výnosy z prodaného zboží
9 tis. Kč
605
výnosy ze správních poplatků
81 tis. Kč
606
výnosy z místních poplatků
672 tis. Kč
609
výnosy z vlastních výkonů
43 tis. Kč
642
jiné pokuty a penále
102 tis. Kč
646
výnosy z prodeje dl.hm.majetku
50 tis. Kč
649
ostatní výnosy z činnosti
366 tis. Kč
664
výnosy z dlouhodobého fin.maj.
5 tis. Kč
67*
výnosy vybraných transferů
3.617 tis. Kč
68*
výnosy ze sdílených daní a popl.
16.546 tis. Kč
--------------------------------------------------------------------------------------Celkem výnosy
22.010 tis. Kč
Příjmy městyse Cítoliby v roce 2021 byly tvořeny zejména z plnění nezahrnovaných do obratu pro DPH: tj. z rozpočtového
určení daní, výkon úkonů Obecní policie na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcemi Lenešice a Líšťany, výnosy z pronájmů
nebytových budov v majetku městyse.
V Cítolibech dne 28.3.2022
Petr Jindřich, starosta

Petr Novák, místostarosta

Blanka Hejlíková, ekonom

Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce: 28.3.2022
Sejmuto z úřední desky: 13.4.2022

