Závěrečný účet obce Hostěradice za rok
2013
(§17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013.
(údaje jsou v tis.Kč)
Příjmy
RO po konsolidaci 34.589.400 Kč,příjem byl 33.387.253,23 Kč,tj.plnění na 96,52 %.
Rekapitulace příjmů
Schválený RO
RO po změnách
Výsledek
Plnění v %
Tř.1.Daňové příjmy 14.026.000
16.942.600
16.392.654,88
96,75
Tř2.Nedaňové příjmy 1.150.000
1.570.300
918.233,35 58,48
Tř.3Kapitálové příjmy
300.000
14.847.500
14.847.496,00 100,00
Tř.4Přijaté transfery
287.800
1.229.000
31.028.000,54 2.524
Příjmy celkem
15.764.000
34.589.400
63.186.384,77 182,68
Konsolidace příjmů
29.799.131,54
Příjmy celkem po konsolidaci
15.764.000
34.589.400
33.387.253,23 96,52
Výdaje
Rekapitulace výdajů
Schválený rozpočet
RO po změnách
Výsledek
%
Tř.5Běžné výdaje
9.759.400
14.992.200
41.080.200,11 274,01
Tř.6Kapitálové výdaje 2.599.900
8.227.600
4.761.846,94
57,88
Výdaje celkem
12.359.300
23.219.800
45.842.047,05 197,43
Konsolidace výdajů
29.799.131,54
Výdaje celkem po konsolidaci
12.359.300
23.219.800
16.042.915,51 69,09
Tř.8 Financování
3.404.700
11.369.600
17.344.337,72 152,55
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších peněžních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní. (Výkaz Fin 2-12).
Rozpočet byl zveřejněn obvyklým způsobem,v roce 2013 bylo 14 rozpočtových opatření.
Stav peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků k 31.12.2013 je následující:
Česká Spořitelna a.s.Běžný účet:7.637,97 Kč
ČSOB a.s. Běžný účet:1.881.681,85 Kč
ČSOB a.s.Účet ke splácení úvěru:768.950,25 Kč
ČSOB a.s. Spořící účet:10.774.720,87 Kč
Komerční banka a.s. Běžný účet:1.090.807,06 Kč

ČNB Brno-Běžný účet:157.908,87 Kč
Celkem 14.681.706,87 Kč
Splátky úvěrů-zůstatky k 31.12.2013
ČSOB a.s.Mateřská škola:219.112 Kč
ČSOB a.s.Inženýrské sítě DS:8.903.965 Kč
Č.Spořitelna a.s.Místní komunikace:809.600 Kč
Č.Spořitelna a.s. Na splátku půjčky:866.648 Kč
Zůstatek úvěrů celkem 10.799.325 Kč.
V roce 2013 obec nečerpala žádný další úvěr.
Výsledek hospodaření
Výnosy: 33.062.668,98 Kč
Náklady :31.089.848,24 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2013 je 1.972.820,74Kč
Vyúčtování finančních vztahů
UZ 98008 Dotace na konání volby prezidenta:Byla poskytnuta ve výši 27.400 Kč,vyčerpáno
bylo 25.274 Kč,částka 2.126 Kč byla vrácena dne 21.8.2013.
UZ 98071 Dotace na volby do poslanecké sněmovny:Bylo poskytnuto 26.000 Kč,vyčerpáno
21.174 Kč,částka 4.826 Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání.
UZ 551 Účelová dotace od JMK na JSDH na výstroj a výzbroj byla poskytnuta ve výši 30.000
Kč,v plné výši byla vyčerpána.
UZ 33123 Projekt EU peníze školám:dotace neinvestiční byla poskytnuta ve výši 652.322 Kč,
byla vyčerpána v plné výši,čerpání bylo v roce 2011 Kč 391.393,20 Kč a v roce 2012 Kč
260.928,80.
UZ 14004 Dotace od JMK na JSDH byla poskytnuta v částce 1.220 Kč na vybavení věcnými
prostředky,byla vyčerpána v plné výši.
UZ 14022 Dotace od JMK účelová neinvestiční byla poskytnuta na pokrytí mimořádných
finančních prostředků pro jednotky SDH v průběhu povodní.Byla poskytnuta i vyčepána
v plné výši a to 66.000 Kč.
UZ 551 Investiční dotace od JMK byla poskytnuta ve výši 500.000 Kč na zakoupení vozidla
CAS pro JSDH.Čerpání proběhne dle smlouvy do května 2014.
UZ 13101 Dotace MPSV na aktivní politiku zaměstnanosti na refundaci pracovníků VPP byla
v roce 2013 ve výši 295.975 Kč.

Dotace na výkon státní správy byla v roce 2013 ve výši 260.400 Kč.
Příspěvek od Mikroregionu byl 25 tis.na hasičské závody(hadice,poháry aj.)
Z národních fondů v roce 2013 obec nečerpala žádné prostředky.
Kapitálové příjmy byly 14.847 tis.
Za prodej pozemků(ZEA a.s.,Lahofer,občané na DS)
Kapitálové výdaje
Doplatek fa.na kanalizaci byl 366.356 Kč,úroky na IS DS 535.990 Kč,stavební práce IS DS
3.221.117 Kč,581.514 Kč byl investiční transfer p.o.TS Hostěradice ,PD na venkovní učebnu
48.000 Kč,dopl.kam.systému 8.869 Kč.
Běžné výdaje a příspěvky obce
Obec běžné výdaje minimalizovala z důvodu splácení úvěrů na nejnutnější provoz.
Příspěvek DSO byl:roční příspěvek 20 tis.Kč,nein.příspěvek TJ Hostěradice 100 tis.Kč,fin.dar
na povodně Obcím Všestudy a Terezín po 15 tis.Kč,Kč 1.500 příspěvek Hasiči
Znojmo,příspěvek na sdružení Daníž byl 19.253 Kč a na Mikroregion 14.810 Kč.
Údaje o hospodaření s majetkem
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým
přístupem na www.obce .K nahlédnutí jsou na obecním úřadě u účetní.Výkazy a příloha
obsahují údaje o stavu majetku a vývoji majetku za běžný rok.
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty č.1/2013 ze dne27.11.2013
ke dni 31.12.2013.Byla podložena inventarizačními soupisy majetku,dokladová inventarizace
soupisy pohledávek a závazků.Byl porovnán fyzický stav s účetním.
Inventarizační rozdíly a manka nebyly zjištěny.
Fondy
Obec má pouze sociální fond obce.Tvorba a čerpání fondu se řídí zásadami pro čerpání
fondu.
Zůstatek k 31.12.2013 činil 3.732,51 Kč.
Hospodářská činnost obce
Obec nemá zřízenou hospodářskou činnost.
Obec je zřizovatelem tří příspěvkových organizací.
1)Mateřská škola Hostěradice p.o.
Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2013 ve výši 437.500 Kč,byl vyčerpaný v plné výši.
Žádný úvěr v roce 2013 MŠ nečerpala.Organizace skončila přebytkem ve výši 86.435,45Kč.
2)Základní škola Hostěradice p.o.
Příspěvek od zřizovatele byl 1.798 tis.,byl vyčerpaný v plné výši.ZŠ skončila přebytkem ve
výši 273.350,89 Kč v hlavní činnosti a 2.063,67 Kč v hospodářské činnosti.Žádný úvěr v roce
2013 ZŠ nečerpala.
3)Technické služby Hostěradice p.o.měly v roce 2013 příspěvek od zřizovatele na provoz 320
tis.,a 581.514 Kč příspěvek investiční.Oba byly vyčerpány v plné výši.Žádný úvěr TS
nečerpaly.Organizace měla k 31.12.2013 schodek ve výši 148.189,21 Kč,tento pode pokryt
rezervním fondem.

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem
předepsaným výkazů jsou založeny na obecním úřadě.
Přílohy
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Hostěradice za rok 2013.
Výkazy Fin 2-12,Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Příloha.
Veškeré tyto přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ denně po dobu vyvěšení návrhu
závěrečného účtu.
Vyvěšeno:2.5.2014
Sňato:18.5.2014
Bc.Marek Šeiner
starosta obce

