Návrh závěrečného účtu obce Hostěradice za rok 2012.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012.
Příjmy
RO po konsolidaci 18.557.700 Kč,příjem byl 17.230.507,79Kč,tj.plnění na 92,85 %.

Rekapitulace příjmů

Tř.1Daňové příjmy
Tř.2Nedaňové příjmy
Tř.3Kapitálové příjmy
Tř.4 Přijaté transfery
Příjmy celkem

RO
13.930.000
2.702.000
872.000
1.053.700
18.557.700

Výsledek
13.639.877,06
2.055.983,93
481.039,00
6.559.165,34
22.736.065,33

Příjmy po konsolidaci

18.557.700

17.230.507,79

Plnění v %
97,92
76,09
55,17
622,49
122,52
92,85

Výdaje
RO po konsolidaci 14.540.900 Kč,výdaje byly 13.098.740,09 Kč,tj.plnění na 90,08 %.
Rekapitulace výdajů

Tř.5Běžné výdaje
Tř.6 Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci
Tř.8Financování

RO
11.215.600
3.325.300
14.540.900
14.540.900
4.016.800

Výsledek
16.025.499,18
2.578.798,45
18.604.297,63
13.098.740,09
4.131.767,70

Plnění v %
142,89
77,55
127,94
90,08
102,86

Rozpočet na rok 2012
Rozpočet obce byl schválen 29.2.2012 ve výši 16.982.400 Kč.
Rozpočet byl zveřejněn obvyklým způsobem.V roce 2012 bylo šestnáct rozpočtových
opatření.
Rozpis:
Rozpočtové opatření č.1/2012,vzato na vědomí 28.3.2012.
Rozpočtové opatření č.2/2012,schváleno 28.3.2012.
Rozpočtové opatření č.3/2012,schváleno 18.4.2012.
Rozpočtové opatření č.4/2012,schváleno 30.5.2012.
Rozpočtové opatření č.5/2012,schváleno 30.5.2012
Rozpočtové opatření č.6/2012,schváleno 11.7.2012.
Rozpočtové opatření č.7/2012,vzato na vědomí 1.8.2012

Rozpočtové opatření č.8/2012,schváleno 1.8.2012.
Rozpočtové opatření č.9/2012,schváleno 26.9.2012.
Rozpočtové opatření č.10/2012,schváleno 26.9.2012.
Rozpočtové opatření č.11/2012,schváleno 31.10.2012
Rozpočtové opatření č.12/2012,schváleno 31.10.2012
Rozpočtové opatření č.13/2012,schváleno 19.12.2012
Rozpočtové opatření č.14/2012,schváleno 19.12.2012
Rozpočtové opatření č.15/2012,schváleno 19.12.2012
Rozpočtové opaření č.16/2012,schváleno 30.1.2013

Zůstatky k 31.12.2012 u peněžních ústavů
ZBÚ Komerční banka a.s.
-„-,sociální fond obce
Č.Spořitelna a.s.Znojmo
ČSOB a.s.Třebíč-spořící účet
ČSOB a.s.Třebíč-běžný účet
ČSOB a.s.Třebíč-běžný určený ke spl.úv.
Celkem

141.339,49 Kč
2.199,88 Kč
7.307.65 Kč
23.712,80 Kč
103.046,72Kč
768.171,12 Kč
1.145.777,66 Kč

Splátky úvěrů-zůstatky k 31.12.2012
ČSOB a.s.Mateřská škola
ČSOB a.s.-Inž.sítě na DS
Č.Spořitelna a.s.-M.komunikace
Č.Spořitelna a.s.Na splátku půjčky

759.112 Kč
10.503.565 Kč
1.508.000 Kč
1.733.324 Kč

Celkem

14.504.001 Kč

Výsledek hospodaření
Výnosy
Náklady

16.139.956,58
12.647.101,36
3.492.855,22

Účelové dotace
VPP/Aktivní politika zaměstnanosti/
UZ 13101
23.079 Kč
UZ 13234
54.000 Kč
Vyčerpáno v plné výši.
UZ 33123/Průtoková dotace ZŠ/
260.928,80
Vyčerpáno a převedeno v plné výši.
UZ 98008/Dotace na volby prezidenta/
1.000 Kč
Dotace na přípravnou fázi byla vrácena v rámci FV jako nevyčerpaná.
UZ 98193/Dotace na volby do Senátu parl./ 23.000 Kč
Použito 19.635 Kč,částka 3.365 Kč vrácena v rámci FV.
UZ 14004/Dotace školení hasičů-refundace/
1.200 Kč.

Vyčerpáno v plné výši.
UZ 363/Invest.dotace na úroky IS/
160.000 Kč
Vyčerpáno v plné výši.
UZ 332/Dotace na opravu sochy/
50.000 Kč
Náklady byly nižší,částka 8.850 Kč byla vrácena v rámci FV.
Dotace a příspěvky
Dotace na výkon státní správy(pol.4112):465.400 Kč.
Jedná se o neinvestiční dotaci ze SR/výkon st.správy a na školství/
Příspěvek od Mikroregionu byl ve výši 15 tis.Kč na zakoupení vysílaček na noční závody
hasičů.
Z národních fondů obec nečerpala žádné prostředky.
Kapitálové příjmy
Za prodej pozemků byl příjem ve výši 409.039 Kč.
Dar od Energoregionu byl příspěvek 72 tis.na zakoupení zahr.techniky(mulčovač,sekačky)
Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje obce:
Doplatek kanalizace f.Pelán byl ve výši 796.531Kč.
Výdaje na inženýrské sítě na DS f.Montgas-doplatek faktury činil 283.516Kč.
Doplatek faktury IS DS f.Ryšavý 500 tis. Kč.
Investiční úroky z úvěru byly ve výši 650.778,45 Kč.
Zakoupení kamerového systému na hřbitov bylo za 44.344Kč.
Zaměření vodovodní přípojky a projekt byly za 37 tis.Kč.
Běžné výdaje
Běžné výdaje byly oproti r.2011 výrazně nižší,obec minimalizovala vzhledem ke splácení
úvěrů své výdaje jen na nejnutnější provoz.
Příspěvky obce byly na sdružení Daníž roční příspěvek ve výši 19.045 Kč,investiční
příspěvek byl 11.429 Kč,což byl podíl na projektovou dokumentaci.Příspěvek TJ Hostěradice
byl ve výši 80 tis.Kč,DSO Hostěradice,Morašice a Skalice byl roční příspěvek 20 tis.Kč
,investiční příspěvek na DSO byl 200 tis.,příspěvek na Mikroregion činil 14.650 Kč,roční
příspěvek na HZS Znojmo byl 1.500 Kč.

Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty č.1/2012 ze dne 19.12.2012
ke dni 31.12.2012.
Byla podložena inventarizačními soupisy majetku,dokladová inventarizace soupisy
pohledávek a závazků.
Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním .Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2012 v plném rozsahu se zákonem č.563/1991 Sb.,o účetnictví

v platném znění a právními předpisy vydanými k jeho provedení.
Obec je zřizovatelem tří příspěvkových organizací:
1/Mateřská škola Hostěradice,příspěvková organizace
Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2012 400.000 Kč,byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2012 žádný úvěr MŠ nečerpala.Hospodářský výsledek je přebytek ve výši
3.197,46 Kč.
2/Základní škola Hostěradice,příspěvková organizace
Příspěvek na provoz byl v roce 2012 1.618.834Kč,byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2012 žádný úvěr ZŠ nečerpala.Hospodářský výsledek je přebytek ve výši 141,82Kč
z hospodářské činnosti/obědy pro cizí strávníky/.
3/Technické služby Hostěradice,příspěvková organizace
Příspěvek na provoz byl v roce 2012 831.000 Kč,byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2012 žádný úvěr TS p.o.nečerpaly.Hospodářský výsledek je schodek ve výši
26.008,77 Kč v hlavní činnosti,tato částka bude pokryta z rezervního fondu.
V hospodářské činnosti byl výsledek 777,94 Kč.
U těchto organizací byly provedeny celkem 4 kontroly věcné a formální správnosti,
účetnictví a účetních výkazů.
Fondy
Obec má pouze sociální fond obce.
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a zásadami pro čerpání fondu.
Hospodářská činnost obce
Obec nemá zřízenou hospodářskou činnost.
Přílohy
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Hostěradice za rok 2012.
Výkazy Fin 2-12 o plnění rozpočtu,Rozvaha,Příloha.
Veškeré tyto přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ denně po dobu vyvěšení návrhu
závěrečného účtu.
Vyvěšeno:13.5.2013
Sňato:30.5.2013

Bc.Marek Šeiner
starosta obce

