Závěrečný účet obce Hostěradice za rok
2014
(§17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014.
(údaje jsou v tis.Kč)
Příjmy
RO po konsolidaci 30.977.200 Kč,příjem byl 30.868.222,18 Kč,tj.plnění na 99,65 %.
Rekapitulace příjmů
Schválený RO
RO po změnách
Výsledek
Plnění v %
Tř.1.Daňové příjmy 18.390.000
19.799.800
19.779.902,56
99,90
Tř2.Nedaňové příjmy 1.206.000
1.380.400
1.296.845,15
93,95
Tř.3Kapitálové příjmy
900.000
5.080.400
5.075.244,00
99,90
Tř.4Přijaté transfery
263.600
4.716.600
12.666.647,07 268,55
Příjmy celkem
20.759.600
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci
20.759.600

30.977.200

38.818.638,78
7.950.416,60

125,31

30.977.200

30.868.222,18

99,65

RO po změnách
20.121.900
14.054.400
34.176.300

Výsledek
23.840.708,67
13.719.931,48
37.560.640,15
7.950.416,60

%
118,48
97,62
109,90

34.176.300

29.610.223,55

86,64

Výdaje
Rekapitulace výdajů
Schválený rozpočet
Tř.5Běžné výdaje
16.908.600
Tř.6Kapitálové výdaje 7.050.100
Výdaje celkem
23.958.700
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci
23.958.700

Tř.8 Financování
3.199.100
3.199.100
1.257.998,63
39,32
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 2014 bylo 11 rozpočtových opatření.
Stav peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků k 31.12.2014 je následující:

Česká Spořitelna a.s.Běžný účet:975 Kč
ČSOB a.s. Běžný účet:1.220.495,67 Kč
ČSOB a.s.Účet ke splácení úvěru:4.325.882,69 Kč
ČSOB a.s. Spořící účet:6.026.334,17 Kč
Komerční banka a.s. Běžný účet:673.330,08 Kč
ČNB Brno-Běžný účet:293.443,53 Kč
Celkem 12.540.461,14 Kč
Splátky úvěrů-zůstatky k 31.12.2014
ČSOB a.s.Inženýrské sítě DS:7.304.365 Kč
Č.Spořitelna a.s.Místní komunikace:111.200 Kč

Zůstatek úvěrů celkem 7.415.565 Kč.
V roce 2014 obec nečerpala žádný další úvěr.
Výsledek hospodaření
Výnosy: 26.937.582,83 Kč
Náklady :20.114.171,27 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2014 je 6.823.411,56 Kč.
Vyúčtování finančních vztahů
UZ 98348 Dotace na volby do Evropského parlamentu:Byla poskytnuta ve výši 19.500
Kč,vyčerpáno bylo 15.477,70 Kč,částka 4.022,30 Kč je vrácena v rámci finančního vypořádání.
UZ 98187 Dotace na volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR:Bylo poskytnuto 26.000
Kč,výdaje byly 30.954Kč,částka 4.954 Kč byla doplacena obci v rámci finančního vypořádání.
UZ 98071 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny.Bylo provedeno FV a vrácen přeplatek
z finančních prostředků poskytnutých v r.2013 v částce 4.826.
UZ 551 Účelová dotace od JMK na JSDH na zakoupení vozidla CAS v částce 500 tis.Kč
poskytnuta v r.2013 byla dle smlouvy vyčerpána v r.2014
UZ 15833 Investiční dotace SFŽP,kapitola MŽP poskytnuto a vyčerpáno v r.2014 na čistící
stroj částka 2.960.074,85 Kč.
UZ 15832 Investiční dotace ze SR na čistící stroj poskytnuto a vyčerpáno v r.2014 Kč 174.122.
UZ 15829 Investiční dotace-Přírodní hřiště s venkovní učebnou z ERDF bylo poskytnuto i
vyčerpáno 953.826,72 Kč.
UZ 15828 Investiční dotace- Přírodní hřiště s venkovní učebnou-prostředky ze SR.Bylo
poskytnuto i vyčerpáno 56.106,90 Kč.
UZ 232 Dotace od JMK(Program rozvoje venkova) byla poskytnuta v částce 100.000 Kč na

úhradu úroků z úvěru-inženýrské sítě.Částka byla poskytnuta i vyčerpána v plné výši.
UZ 551 Neinvestiční dotace od JMK byla poskytnuta ve výši 24.000 Kč na pořízení prostředků
individuální ochrany pro zásahovou jednotku obce.Byla poskytnuta i vyčerpána v plné výši.

UZ 13101 Dotace MPSV na aktivní politiku zaměstnanosti na refundaci pracovníků VPP byla
v roce 2014 ve výši 27.000 Kč.
UZ 13234 Dotace z ESF 77.000 Kč na refundaci pracovníků VPP.
Dotace na výkon státní správy byla v roce 2014 ve výši 263.600 Kč.
Příspěvek od Mikroregionu byl 35 tis.z toho bylo 25 tis.na zajištění hasičských závodů a 10
tis.byl příspěvek na veřejnou zeleň.
Z národních fondů v roce 2014 obec nečerpala žádné prostředky.
Kapitálové příjmy byly 5.075 tis., a to za prodej pozemků 4.167 tis.,prodej bytů 858
tis.,prodej Avie 30 tis.,splátky prodeje stodoly 20 tis.
Kapitálové výdaje
Investiční výdaje byly: na vybudování nové komunikace částka 1.574.388,84 Kč,vybudování
nových chodníků 502.135,57 Kč,zateplení střechy na KD 49.879 Kč,vybudování kamerového
systému po obci 174.291 Kč,zakoupení čist.vozidla 3.655.410 Kč(z dotace uhrazeno
3.134.196,85 Kč),zakoupení pozemku 70 tis.,zakoupení požárního vozidla DENNIS za
1.182.170 Kč.Investiční transfer obce DSO Hostěradice-Morašice-Skalice byl ve výši
1.242.687 Kč,zahájení výstavby venkovní přírodní učebny bylo za 1.140.726 Kč,investiční
tranfer vlastní p.o.Technické služby byl ve výši 200 tis.,inv.transfer Tělovýchovné Jednotě byl
ve výši 250 tis.,investiční úroky na IS DS 450.466,07 Kč,stavební práce na DS 3.128.661
Kč,fasáda na CHB 99.117 Kč.
Běžné výdaje
Byly provedena opravy na které v předchozích letech nebyly finanční prostředky,opravy
silnic byly za 2.591 tis.,opravy chodníků za 374 tis.,oprava na KD 185 tis.,komunální rozvoj 79
tis.,požární ochrana 87 tis.
Příspěvky obce
Příspěvek DSO byl:roční příspěvek 20 tis.Kč,nein.příspěvek TJ Hostěradice na provoz 176
tis.Kč, 1.500 Kč - příspěvek HZS Znojmo,příspěvek na sdružení Daníž byl 14.910 Kč a na
Mikroregion 14.910 Kč,Energoregion 4.969 Kč,5 tis.byl fin.dar obce obci legionářské na závod
branné zdatnosti.
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.1/2014 ze dne 17.12.2014
ke dni 31.12.2014.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 31.12.2014 činil 19.216,87 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 2014 ve výši 411.100 Kč,byl vyčerpaný v plné výši.
Žádný úvěr v roce 2013 MŠ nečerpala.Organizace skončila přebytkem ve výši 28.554,09Kč.
2)Základní škola Hostěradice p.o.
Příspěvek od zřizovatele byl 1.430tis.,byl vyčerpaný v plné výši.ZŠ skončila přebytkem ve
výši 2.489,83 Kč v hlavní činnosti a 2.115,52 Kč v hospodářské činnosti.Žádný úvěr v roce
2014 ZŠ nečerpala.
3)Technické služby Hostěradice p.o.měly v roce 2014 příspěvek od zřizovatele na provoz 300
tis.a 200 tis. příspěvek investiční.Oba byly poskytnuty v plné výši.Žádný úvěr TS
nečerpaly.Příspěvková organizace TS obdržela v roce 2014 od obce návratnou finanční
výpomoc ve výši 150 tis. Organizace měla k 31.12.2014 schodek ve výši 103.614,55 Kč.
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 2014.
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: 6.5.2015
Sňato: 22.5.2015
Bc.Marek Šeiner
starosta obce

