Návrh závěrečného účtu obce Hostěradice za rok 2011.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011.
Příjmy
RO po konsolidaci 23.193.400 Kč,příjem byl 21.418.289,60Kč,tj.plnění na 92,35 %.

Rekapitulace příjmů

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

RO
13.350.200
5.721.800
1.916.500
2.204.900
23.193.400
23.193.400

Výsledek
13.085.302,37
4.212.081,03
1.916.491,00
9.245.617,20
28.459.491,60
21.418.289,60

Plnění v %
98,02
73,61
100,00
419,32
122,71
92,35

Výdaje
RO po konsolidaci 18.342.400 Kč,výdaje byly 17.774.434,12 Kč,tj.plnění na 96,90 %.
Rekapitulace výdajů

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

RO
10.583.900
7.758.500
18.342.400
18.342.400
4.851.000

Výsledek
17.185.348,98
7.630.287,14
24.815.636,12
17.774.434,12
3.643.855,48

Plnění v %
162,37
98,35
135,29
96,90
75,12

Rozpočet na rok 2011
Rozpočet obce byl schválen 3.3.2011 ve výši 17.013.400 Kč.
Rozpočet byl uveřejněn obvyklým způsobem.V roce 2011 bylo deset rozpočtových opatření.
Rozpis:
Rozpočtové opatření č.1/2011,schváleno 27.4.2011.
Rozpočtové opatření č.2/2011,schváleno 22.6.2011.
Rozpočtové opatření č.3/2011,schváleno 22.6.2011.
Rozpočtové opatření č.4/2011,schváleno 14.9.2011.
Rozpočtové opatření č.5/2011,schváleno 14.9.2011.
Rozpočtové opatření č.6/2011,schváleno 14.9.2011.
Rozpočtové opatření č.7/2011,schváleno 23.11.2011.

Rozpočtové opatření č.8/2011,schváleno 23.11.2011.
Rozpočtové opatření č.9/2011,vzato na vědomí 14.12.2011.
Rozpočtové opatření č.10/2011,schváleno 29.2.2012.

Zůstatky k 31.12.2011 u peněžních ústavů
105.128,09 Kč
ZBÚ Komerční banka a.s.
-„-,sociální fond obce
13.184,19 Kč
Č.Spořitelna a.s.Znojmo
30.300,38 Kč
ČSOB a.s.Třebíč-spořící účet
23.563,39 Kč
ČSOB a.s.Třebíč-běžný účet
425.697,64 Kč
ČSOB a.s.Třebíč-běžný určený ke spl.úv. 1.582.014,77 Kč
Celkem

2.179.888,46 Kč

Splátky úvěrů-zůstatky k 31.12.2011
KB a.s.Úvěr na kanalizaci
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

460.000 Kč
1.299.112 Kč
13.204.367,50
2.206.400 Kč
2.600.000 Kč

Celkem

19.769.879,50 Kč

Výsledek hospodaření
Výnosy
Náklady

17.166.934,35
9.425.331,45
7.741.602,90

Účelové dotace
VPP/Aktivní politika zaměstnanosti/
UZ 13101
114.000 Kč
UZ 13234
164.593 Kč
UZ 33123/Průtoková dotace ZŠ/
391.393,20
UZ 551/Inv.dotace na čerpadlo PO/
40.000 Kč
UZ 232/Na úroky z úvěru/
150.00 Kč
UZ 275/Dotace SZIF-EU/-investice stav.úp. 679.069,43
Komunikace a kulturní dědictví obce
UZ 271/Dotace Nár.zdroje/-nein.dotace
216.172,57
Tyto dotace byly čerpány v plné výši.
UZ 98005 Dotace na sčítání lidu,domů a bytů byla poskytnuta
ve výši 7.787 Kč,nebyly vyčerpány žádné prostředky,částka byla
vrácena v plné výši v rámci finančního vypořádání za rok 2011.
Dotace a příspěvky

Dotace na výkon státní správy(pol.4112):463.400 Kč.
Jedná se o neinvestiční dotaci ze SR/výkon st.správy a na školství/
Příspěvek od Mikroregionu byl ve výši 18 tis.Kč,z toho 5 tis.bylo na zajištění vánoční
akce a 13 tis.,na zajištění nočních závodů hasičů.
Z národních fondů obec nečerpala žádné prostředky.
Kapitálové příjmy
Za prodej pozemků byl příjem ve výši 1.180.991 Kč.
Za prodej plynárenského zařízení byl příjem 735.500 Kč.
Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje obce:
Vybudování vodovodního řadu ve výši 100 tis.Kč.
Doplatek kanalizace f.Pelán byl ve výši 510tis.Kč.
Výdaje na inženýrské sítě na DS činily 2.069 tis.Kč.
Doplatek faktury za výstavbu Chráněného bydlení byl ve výši 4.439.713 Kč.
Zakoupení domku č.p.102 bylo za 400 tis.Kč.
Zakoupení čerpadla pro PO bylo za 66.884 Kč.
Běžné výdaje
Běžné výdaje byly oproti r.2010 vyšší vzhledem ke zvýšení cen energií a DPH.
Vznikly i další výdaje např.na provoz Chráněného bydlení(revize aj.)
Příspěvky obce byly na sdružení Daníž ve výši 18.811 Kč,příspěvek TJ Hostěradice
byl ve výši 75 tis.Kč,DSO Hostěradice,Morašice a Skalice byl příspěvek 20 tis.Kč a
příspěvek na Mikroregion činil 14.500 Kč.

Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty č.1/2011 ze dne 23.11.2011
ke dni 31.12.2011.
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 2011 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 2011 395.500 Kč,byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2011 žádný úvěr MŠ nečerpala.Hospodářský výsledek je přebytek ve výši
29.577,95 Kč.

2/Základní škola Hostěradice,příspěvková organizace
Příspěvek na provoz byl v roce 2011 1.200 000Kč,byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2011 žádný úvěr ZŠ nečerpala.Hospodářský výsledek je přebytek ve výši 8.171,94Kč
z hospodářské činnosti/obědy pro cizí strávníky/.
3/Technické služby Hostěradice,příspěvková organizace
Příspěvek na provoz byl v roce 2011 892.100 Kč,byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2011 žádný úvěr TS p.o.nečerpaly.Hospodářský výsledek je přebytek ve výši
34.796,20 Kč z hlavní činnosti a 1.049,10 Kč z činnosti vedlejší.
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 2011.
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:10.5.2012
Sňato:27.5.2012

Bc.Marek Šeiner
Starosta obce

