Závěrečný účet obce Hostěradice za rok
2015
(§17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015.
(údaje jsou v tis.Kč)
Příjmy
RO po konsolidaci 26.033.000 Kč,příjem byl 25.848.657,22 Kč,tj.plnění na 99,29 %.
Rekapitulace příjmů
Schválený RO
RO po změnách
Výsledek
Plnění v %
Tř.1.Daňové příjmy 17.865.800
18.548.300
18.480.404,77
99,63
Tř2.Nedaňové příjmy
828.000
1.435.300
1.351.856,67
94,19
Tř.3Kapitálové příjmy 4.240.000
4.721.000
4.688.195,00
99,31
Tř.4Přijaté transfery
788.300
1.328.400
8.516.413,38 641,10
Příjmy celkem
23.722.100
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci
23.722.100

26.033.000

33.036.869,82
7.188.212,60

126,90

26.033.000

25.848.657,22

99,29

RO po změnách
15.436.700
20.167.500
35.604.200

Výsledek
20.371.783,89
13.821.335,36
34.193.119,25
7.188.212,60

%
131,97
68,53
96,04

35.604.200

27.004.906,65

75,85

9.571.200

1.156.249,43

12,08

Výdaje
Rekapitulace výdajů
Schválený rozpočet
Tř.5Běžné výdaje
12.871.300
Tř.6Kapitálové výdaje 20.422.000
Výdaje celkem
33.293.300
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci
33.293.300
Tř.8 Financování

9.571.200

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 2015 bylo 14 rozpočtových opatření.

Stav peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků k 31.12.2015 je následující:
Česká Spořitelna a.s.Běžný účet:22.444,78 Kč
ČSOB a.s. Běžný účet:2.408.418,81 Kč
ČSOB a.s.Účet ke splácení úvěru:3.792.318,75 Kč
ČSOB a.s. Spořící účet:2.530.744,44 Kč
Komerční banka a.s. Běžný účet:665.460,51 Kč
ČNB Brno-Běžný účet:230.761,11 Kč
Celkem 9.650.148,40 Kč
Splátky úvěrů-zůstatky k 31.12.2015
ČSOB a.s.Inženýrské sítě DS:5.704.765 Kč
Zůstatek úvěrů celkem 7.415.565 Kč.
V roce 2015 obec nečerpala žádný další úvěr.

Výsledek hospodaření
Výnosy: 28.935.156,95 Kč
Náklady :23.910.855,55 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2015 je 5.024.301,40 Kč.
Vyúčtování finančních vztahů
UZ 551 Účelová dotace od JMK na JSDH na pořízení výstroje a výzbroje v částce 80 tis.Kč
poskytnuta i vyčerpána v plné výši.
UZ 14004 Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce
na rok 2015 ve výši 4.424 Kč,poskytnuto i vyčerpáno v plné výši.
UZ 15829 Investiční dotace-Přírodní hřiště s venkovní učebnou z ERDF bylo poskytnuto i
vyčerpáno 110.701,02 Kč.
UZ 15828 Investiční dotace- Přírodní hřiště s venkovní učebnou-prostředky ze SR.Bylo
poskytnuto i vyčerpáno 6.511,76 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 98348 Dotace na volby do EP.Částka 4.022,30 Kč byla vrácena v rámci FV v roce 2015.
UZ 13101 Dotace MPSV na aktivní politiku zaměstnanosti na refundaci pracovníků VPP byla
v roce 2015 ve výši 302.201 Kč.
UZ 13234 Dotace z ESF 118.602 Kč na refundaci pracovníků VPP.

UZ 33058 Průtoková dotace ZŠ 315.461 Kč,částka byla přijata i vyčerpána v plné výši.
Dotace na výkon státní správy byla v roce 2015 ve výši 266.300 Kč.
Příspěvek od Mikroregionu byl 25 tis.na zajištění hasičských závodů.
Z národních fondů v roce 2015 obec nečerpala žádné prostředky.
Kapitálové příjmy byly 4.688tis., a to za prodej pozemků 4.109 tis.,prodej bytů 456
tis.,splátky prodeje stodoly 51 tis.Dar od Energoregionu na zakoupení malé komunální
techniky byl ve výši 72 tis.
Kapitálové výdaje
Investiční výdaje byly 13.821.335,36 Kč:doplatek vybudování nové komunikace částka
170.655 Kč,průtah Chlupice –projekt 109.445 Kč,skladový kontejner u KD 48.158Kč,úroky
z úvěru DS 359.132,24 Kč,výstavba na DS 4.413.604,12 Kč,dopl.fa.fasáda na CHB 48.788
Kč,dokoupení kamerového systému po obci 63.019 Kč,elektrocentrála 40.850Kč,travní
traktor 191.180 Kč.Investiční transfer obce DSO Hostěradice-Morašice-Skalice byl ve výši
7.878.900 Kč na novou ČOV, venkovní přírodní učebna 379.095 Kč,doskočiště u ZŠ
317.246,48 Kč, PD Vrt a úprava vody 160.395 Kč.
Individuální dotace Tělovýchovné Jednotě byla ve výši 180 tis.,dotace na opravu střechy
fary byla ve výši 100 tis..
Byl poskytnut dar ve výši 5 tis.obci legionářské na br.závody dětí.
Běžné výdaje
Byly provedena opravy v ZŠ kotel 59.593 Kč,oprava rozhlasu 2.898 Kč,výměna oken na KD
1.051.412 Kč,veřejné osvělení 16.601 Kč aj.
Příspěvky obce
Příspěvek DSO byl:roční příspěvek 20 tis.Kč, 1.500 Kč - příspěvek HZS Znojmo,roční příspěvek
na sdružení Daníž byl 14.810 Kč a mimořádný příspěvek –zakoupení kompostérů Daníž
113.074 Kč, na Mikroregion 14.810 Kč,LV žáků obce 2 tis.,příspěvek MAS-znoj.vinařství 7.440
Kč,roční příspěvek SMS 3.481 Kč,roční členský příspěvek Energoregionu 1.488 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.1/2015 ze dne 3.12.2015
ke dni 31.12.2015.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 31.12.2015 činil 42.480,18 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 2015 ve výši 411.100 Kč,byl vyčerpaný v plné výši.
Žádný úvěr v roce 2015 MŠ nečerpala.Organizace skončila přebytkem ve výši 1.961,65Kč.
2)Základní škola Hostěradice p.o.
Příspěvek od zřizovatele byl 1.485tis.,byl vyčerpaný v plné výši.ZŠ skončila přebytkem ve
výši 10.347,97 Kč v hlavní činnosti a 11.975,22 Kč v hospodářské činnosti.Žádný úvěr v roce
2015 ZŠ nečerpala.
3)Technické služby Hostěradice p.o.měly v roce 2015 příspěvek od zřizovatele na provoz
703.367,40 Kč bylvyčerpán v plné výši.Žádný úvěr TS nečerpaly. Organizace měla
k 31.12.2015 schodek ve výši -574,62 Kč v hlavní činnosti a přebytek 292.417,86 Kč ve
vedlejší činnosti.
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 2015.
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:6.5.2016
Sňato:
Bc.Marek Šeiner
starosta obce

