sestavený k 31.12.2021
(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Identifikační údaje:
Název: Obec Předměřice nad Jizerou
Sídlo: Předměřice nad Jizerou 132
PSČ: 294 74
Okres: Mladá Boleslav
IČO: 00238473
Tel:
326 313 525, 724 072 606
Fax:
326 313 525
e-mail: info@predmericenadjizerou.cz
www.predmericenadjizerou.cz
Starosta obce:
Místostarosta obce:

Ing. Klement Florian
Věra Dohnalová

Předseda finančního výboru zastupitelstva obce: Ing. Blažena Máslíková
Předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce: Mgr. Roman Honzík
Člen kontrolního výboru : Jitka Volfová , Renata Milerová
Člen finančního výboru: Hana Paulyová , Věra Benčeková
Složení zastupitelstva obce
Ing. Klement Florian, Věra Dohnalová, Jaroslav Haspeklo, Ing. Blažena Máslíková,
Mgr. Roman Honzík, Věra Benčeková, Michal Pavlík, Martin Ježek, Petr Volf
Referentka obecního úřadu: Hana Bláhová
ROZPOČET OBCE 2021
-

-

návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou byl zveřejněn na úřední desce obce a na
desce umožňující dálkový přístup od 27.11.2020 do 4.1.2021.
rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2020, usnesením č. 2020-08-05.
schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce od 4.1.2021 do 31.1.2022.
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předměřice nad
Jizerou byl schválen v závazných ukazatelích zastupitelstvem obce dne 16.12.2020,
usnesením č. 2020-08-07.
v průběhu roku 2021 bylo přijato 13 rozpočtových opatření a 10 změn rozpisu rozpočtu.
plnění rozpočtu obce bylo pravidelně sledováno zastupitelstvem obce

NÁKUP A PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ
Obec v roce 2021 prodala pozemky p.č. 105/23 o výměře 65m2 a p.č. 105/24 o výměře 144m2
za cenu 20.900,--Kč.
Obec v roce 2021 nakoupila pozemek p.č. 528/2 o výměře 10.367m2 za cenu 5.183.500,--Kč
SMĚNA POZEMKŮ
Obec darovala Středočeskému kraji pozemek p.č. 882/7 o výměře 3.033m2 v účetní hodnotě
115.315,30Kč.
Středočeský kraj daroval obci pozemky: 839/35, 839/36, 839/37, 839/38, 844/7, 881/10, 881/11
v účetní hodnotě 21.393,--Kč.
NÁKUP A PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ
Obec prodala v roce 2021 automobil AVIE z roku 1985 za cenu 25.000,--Kč.
ÚVĚR
Obec v roce 2021 nesjednala žádný úvěr.
PŮJČKA
Obec obdržela od SFŽP půjčku na stavbu kanalizace a ČOV ve výši 3.498.595,22.
V březnu 2014 byla provedena první splátka.
V roce 2021 bylo splaceno 350.000,00Kč., celkem od roku 2014 – 2.800.000,--Kč.
VĚCNÁ BŘEMENA
Obec neuzavřela žádnou smlouvu o zřízení věcného břemene. Pouze byly uzavřeny smlouvy o
smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen.
PŘÍSPĚVEK ZÍSKANÝ OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2021 na státní
správu
Obec obdržela ze státního rozpočtu prostřednictvím Středočeského kraje 200.700,--Kč.
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PŘÍSPĚVKY, DOTACE A DARY POSKYTNUTÉ OBCÍ
Obec v roce 2021 poskytla příspěvky, dotace, dary:
- PO Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou …………… 1.100.000,-- MO Českého rybářského svazu ( zarybnění Jizery) ……………………….. 10.000,-- Myslivecké sdružení „Jizera“ ( nákup zvěře a léčiv) ……………………… 46.000,-- SK Jizera ( provoz klubu) …………………………………………………. 100.000,-- SK Jizera – oddíl žen ( akce pro děti) ……………………………………… 25.000,-- Sbor dobrovolných hasičů ( provoz) ……………………………………… 69.000,-- Linka bezpečí (dar)........................................................................................ 5.000,-- Knihovna Města Mladá Boleslav (regionální činnost)…………………….. 2.500,-- SMS, z.s. (dar pro region zasažený vychřicí - Mikulčice) ………………... 50.000,-Obec Předměřice nad Jizerou poskytla v průběhu roku 2021 příspěvky, dotace a dary ve výši:
1.407.500,--Kč.
U příjemců ( SK Jizera, Myslivecké sdružení, MO ČRS, SDH a ZŠ) byly provedeny
veřejnosprávní kontroly využití finančních prostředků.
Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Finanční prostředky byly použity na
stanovený účel.
PŘÍSPĚVKY A DARY POSKYTNUTÉ OBCI
V roce 2021 obec obdržela dar ve výši : 26.000,-- od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
: 1.300.000,-- od společnosti Blanická s.r.o.
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
V roce 2021 byla vydána OZV č 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
NAŘÍZENÍ OBCE
V roce 2021 nebylo vydáno žádné nařízení
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Obec Předměřice nad Jizerou zveřejnila v roce 2021 osm výzev k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu. Konkrétně se jednalo o zakázky:
1) Multifunkční hřiště Předměřice nad Jizerou – 1.etapa (vysoutěžená cena 2.544.847,68)
2) Chodník podél místní komunikace (vysoutěžená cena 2.554.360,--Kč)
3) Fara Předměřice nad Jizerou – restaurátorské práce – dveře (vysoutěžená cena
1.017.700,--Kč)
4) Fara Předměřice nad Jizerou – restaurátorské práce – pokládka podlah (vysoutěžená
cena 532.363,70Kč)

5) Fara Předměřice nad Jizerou – restaurátorské práce – výmalba v jednotlivých
místnostech (vysoutěžená cena 817.560,70 Kč)
6) Oprava místní komunikace Předměřice nad Jizerou (vysoutěžená cena 3.779.428,38 Kč)
7) ZŠ-Předměřice nad Jizerou - stavební úprava za účelem změny užívání části půdního
prostoru na učebnu – rekonstrukce střešního pláště (vysoutěžená cena 4.853.263,95Kč,
později opravená na cenu 5.447.359,89Kč)
8) Realizace energetických úspor na faře v Předměřicích nad Jizerou (vysoutěžená cena
1.721.749,90Kč)
Výzvy č.1-7 byly zveřejněny na úřední desce a na desce umožňující dálkový přístup po
zákonem stanovenou dobu. Výzvy jsou stále zveřejněny na stránkách obce ve složce
Veřejné zakázky. Na profilu zadavatele nebyla zveřejněna žádná zakázka. Zakázka č.8
nebyla nikde zveřejněna, byly přímo osloveny tři firmy.
Všechny uzavřené smlouvy a dodatky k zakázkám č.1-8 jsou zveřejněny na profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-predmerice-nad-jizerou.
Podrobnější informace k jednotlivým zakázkám jsou založeny na OÚ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:
Název: Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou
Sídlo: Předměřice nad Jizerou 143, PSČ: 294 74
IČO: 71000062
Statutární orgán: Mgr. Jiří Horák – ředitel školy
obec provádí kontrolu hospodaření na základě výkazů
s hospodařením je seznamováno zastupitelstvo obce průběžně
v letošním roce obec ve své příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Předměřice nad Jizerou provedla dvě kontroly. Závěr: nebyly zjištěny nedostatky
- rozpočet pro příspěvkovou organizaci byl schválen zastupitelstvem obce jako součást
rozpočtu obce
Náklady školy činily v roce 2021: 10.206.717,36 Kč.
Výnosy školy v roce 2021 činily : 10.207.017,29 Kč.
Obec Předměřice nad Jizerou převedla na provoz školy v průběhu roku 2021 částku
1.100.000,00Kč.
Dále obec uhradila za drobné opravy, údržbu a nákup materiálu a služeb částku 115.450,-- Kč.
Obec investovala do přípravy rekonstrukce budovy školy částku 216.750,-- Kč
Celkem obec v roce 2021 vynaložila na školu částku 1.432.200,--Kč.
-

Hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou
k 31.12.2021 = 299,93 Kč.
ZPRÁVA KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE O
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2021

VÝSLEDKU

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 provedl Krajský úřad Středočeského kraje , odbor
kontroly ve dnech 13.12.2021 ( dílčí přezkoumání) a 2.3.2022 (závěrečné práce, zpracování
zprávy) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Přezkoumání provedly Jana Pýchová a
Marcela Pavlíčková.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2021 podle §2
a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, (§10 odst. 3 písm. a)zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou
závěrečného učtu.

Přílohy ke schválenému závěrečnému účtu:
1) výkazy obce k 31.12.2021 : Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu , Výkaz zisku a
ztráty, Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Inventarizační zpráva, Seznam účetních
jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, Údaje o projektech partnerství
veřejného a soukromého sektoru, Údaje o poskytnutých garancích, Přehled úvěrů,
zápůjček a návratných finančních výpomocí
2) výkazy PO k 31.12.2021: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva
3) Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku kontroly
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
4) finanční vypořádání dotací za rok 2021 - tabulky
Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány v plném rozsahu na úřední desce, pro zájemce jsou k
nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Úplné znění včetně příloh je v elektronické podobě
zveřejněno na internetových stránkách obce na adrese www.predmericenadjizerou.cz

Závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2021 zpracovala:

…………………………………………
Hana Bláhová - referentka
…………………………………………

……………………………………..

Ing. Klement Florian – starosta obce

Věra Dohnalová - místostarostka
razítko obce

Předměřicích nad Jizerou dne 19.4.2022

Doložka:
Návrh závěrečného účtu:
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových
stránkách obce od 22.3.2022 do 29.4.2022
Na úřední desce a na internetových stránkách obce zveřejnila: Hana Bláhová

Schválení závěrečného účtu:
Zastupitelstvo obce Předměřice nad Jizerou schválilo Závěrečný účet obce za rok 2021
dne 19.4.2022, usnesením č. 2022-03-10

Schválený závěrečný účet:
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách obce
od 28.4.2022 do ………………………………
Na úřední desce byla dne 28.4.2022 uvedena informace, kde je schválený závěrečný účet
uveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Na úřední desce a na internetových stránkách obce zveřejnila: Hana Bláhová

