
Schválený závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2021 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

platných právních předpisů) 

I. Údaje o plnění příjmt\ a výdajů za rok 2021

Třída 

1. - Daňové příjmy
2. - Nedaňové příjmy
3. - Kapitálové příjmy
4. - Přijaté transfery 

Příjmy celkem 

5. - Běžné výdaje
6. - Kapitálové výdaje

Výda.ie celkem 

Saldo: Příjmy - výdaje 
(po konsolidaci) 

8. - Financování
Přijaté úvěry a půjčky 
a ostatní finanční 
operace 
Splátka úvěrů 

Změ�a stavu prostředků 
na BU 

Financování celkem 

Schválený Upravený 
rozpočet rozpočet 

16 972,9 23 202,9 
2 255,0 2 557,0 

0,0 1 680,0 
322,1 7 940,1 

19 550,0 35 3 80,0 

13 715,0 16 396,0 
13 935,0 24 295,0 

27 650,0 40 691,0 

- 8100,0 -5 311,0

8 100,0 5 311,0

o.o 0,0 
0,0 0,0 

- 8 100,0 - 5 311,0

8100,0 5 311,0

Plnění k %plnění k 
upravenému 31. 12. 2021 rozpočtu 

24 922,1 107,41 
2 632,1 102,94 
1 680,6 100,03 
7 938,3 99,98 

37173,1 105,07 

14 822,7 90,40 
22 197,7 91,37 

37 020,4 90,9 8 

152,7 -2, 88

-152,7 -2,88

o.o 0,00 
0,0 0,00 

152,7 -2,88

-152.7 -2, 88

Hospodaření Městyse Pozlovice v roce 2021 (v tis. Kč) 

Městys Pozlovice hospodařil v roce 2021 s přebytkovým rozpočtem. Přebytek 
rozpočtu byl ve výši 152, 7 tis. Kč. Přebytek rozpočtu z roku 2021 v součtu s naspořenými 
prostředky z minulých let tvoří zůstatek na účtech k 31. 12 2021 ve výši 14.586.279,99 Kč. 

Daňové příjmy - V roce 2021 dosáhly daňové příjmy výše 24.922, 1 tis. Kč. Plnění 
daňových příjmů v poměru k upravenému rozpočtu bylo v roce 2021 na 107,41 %. Oproti 
roku 2020 došlo k navýšení daňových příjmů o 3.427,7 tis. Kč, tj. o 15,95 %. Na tomto 
zvýšení daňových příjmů se podílelo zvýšení příjmů téměř ze všech sdílených daní a 
některých místních poplatků. Největším dílem se na zvýšení daňových příjmů podepsala daň 
z přidané hodnoty. Příjem z této daně byl oproti roku 2020 vyšší o 1.385 tis. Kč, tj. o 16,02 % 
a dále pak místní poplatek z pobytu, který oproti předchozímu roku vzrostl o 1.499 tis. Kč tj. 
o 70,89 %. Takto významný nárůst daňových příjmů byl způsoben zejména navýšením
poplatku z 21 Kč na 30 kč za noc a den a uvolněním zavedených opatření, které byly
vyhlášeny Vládou ČR v rámci boje proti šíření nemoci SARS Cov-2. Součástí těchto opatření
bylo např. uzavření hotelů a ubytovacích zařízení, stravovacích provozoven, obchodů a
služeb. Naopak značný pokles byl zaznamenám u plnění daně z příjmu fyzických osob na
položce 1111. Plnění příjmu z této daně bylo oproti roku 2020 nižší o 1.152 tis. Kč. Pokles
byl způsoben zrušením tzv. superhrubé mzdy a současným snížením sazby daně z příjmu FO.
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