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Návrh závěrečného účtu obce Hnanice  

                                            IČO:00600351 

 
Závěrečný účet OBCE za rok 2012 

 
(§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

platných předpisů) 

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis.Kč) 

    

                                                               Schválený       Upravený           Plnění         %plnění   

                                                                 rozpočet         rozpočet      k 31.12.2012    k upr.rozp. 

 

 Třída 1 - Daňové příjmy                         3227,4             3257,4            3256,5          99,97 

 Třída 2 - Nedaňové příjmy                     1258,8             1417,1            1416,2          99,94  

 Třída 3 - Kapitálové příjmy                    1728,7             1698,3            1698,0          99,98 

  Třída 4 - Přijaté dotace a přev. na účt.   1100,9             2092,8            3960,6        189,25 

 Příjmy celkem                                       7315,8             8465,6           10331,9       122,04   

 

 Třída 5 - Běţné výdaje                           6969,7             7131,3            8992,1        126,09 

 Třída 6 - Kapitálové výdaje                     746,1             1262,9            1262,6          99,97 

Výdaje celkem                                       7715,8             8394,2           10254,6        122,16 

 

 Saldo: Příjmy-Výdaje                         - 400,0                 71,4                 76,5        107,21   

 

 Třída 8 - Financování  

  Půjčené prostředky                                      0,0              950,0               950,0         100,00 

  Splátky úvěrů                                        - 141,4          - 1091,4           - 1091,3          99,99 

  Prostředky z minulých let                        541,4                70,0                 64,8          92,51 

 Financování celkem                                400,0             - 71,4               - 76,5         107,21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Porovnání příjmů a výdajů v Kč               r.2010                 r.2011                r.2012 

  

P Ř Í J M Y  PO KONSOLIDACI       6,320.520,60      12,626.713,28      8,463.193,61 

 

V Ý D A J E  PO KONSOLIDACI      7,214.399,33      11,261.381,57      8,386.648,17 

 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 

podle rozpočtové skladby jsou obsaţeny v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u 

účetní úřadu (výkaz FIN 2-12). 

 

Výsledek hospodaření za rok 2012 po zdanění:  ztráta 605.032,54  Kč.   
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2) Obec Hnanice nevede žádnou hospodářskou činnost, v rámci hlavní činnosti vede 

ekonomickou činnost na tyto výnosy a související náklady: 

- pronájmy bytů, nebytů a pozemků 

- vodohospodářská činnost 

- výnosy z reklam a z práva uţití. 

Od 1.9.2012 se obec Hnanice stala plátcem DPH. 

 

3) Zůstatky na bankovních účtech  

 

Stav účtů k 31.12.2012 

KB Znojmo                           231 010                            1,821.538,12 Kč 

ČS Znojmo                            231 011                               117.807,28 Kč 

ČS - úvěrový                         451 410                          - 1,000.000,00 Kč (na vod., kan. a ČOV) 

HB Brno                                231 012                                   6.268,09 Kč 

HB - úvěrový                        451 210                             - 282.631,81 Kč (na bytovku č.p. 67) 

Fio - obchodní                       231 013                                      134,00 Kč 

 

Přehled přírůstků (v celkové výši 3,437.154,20Kč) a úbytků (v celkové výši 2,941.308,23Kč) 

majetku Obce Hnanice za rok 2012 je obsaţen v příloze č. 2 a je k nahlédnutí na obecním 

úřadu u účetní úřadu (Přehled přírůstků...) 

Údaje o stavu a vývoji majetku jsou téţ k nahlédnutí v příloze č. 3 - Výkaz Rozvaha, Výkaz 

zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky na obecním úřadu v kanceláři účetní obce a jsou spolu 

s ostatními přílohami tohoto ZÚ dostupné dálkovým přístupem na stránkách 

www.obechnanice.cz v sekci: různé. 

 

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí  

 

Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace obdrţela v r. 2012 od obce 

příspěvek ve výši 326.700,- Kč. 

Hospodářský výsledek skončil ziskem ve výši 2.183,55 Kč. Převedení hospodářského 

výsledku Mateřské školy do Fondu rezerv bylo schváleno obecním zastupitelstvem 

dne12.2.2013 usnesením č. 148/2013.  

Roční výkaz a rozvaha jsou zaloţeny na obecním úřadu. 

   

5) Obec nezaložila žádnou hospodářskou organizaci. 

 

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné    

     úrovně 

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 2,092.548,28 Kč. Rozpis přijatých dotací 

a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce na následující straně. Dotace byly 

vyúčtovány, v případě kompenzace ztrát lesů a voleb do krajských zastupitelstev byly 

ponechány na účtu 374 nevyúčtované zálohy, které byly dne 30.4.2013 vyúčtovány opravným 

dokladem č. 407 v rámci nápravy nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 

2012. Nevyčerpané finanční prostředky z dotací na volby do krajských zastupitelstev a na 

volbu prezidenta byly vráceny do státního rozpočtu dne 23.1.2013. 

                                                                       

 

http://www.obechnanice.cz/
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poskyt. účel ÚZ poloţka poskytnuto čerpáno poznámka 

KÚJMK výkon státní správy  4112   101500  101500  

KÚJMK hasiči – odborná příprava 14004 4122         720        720   

MMR sociální zař.na hřišti 00341 4216   268710  268710        ISPROFIN-limitka 

Min.ŢP kompenzace ztráty lesů 15291 4116     53580    53580 za r.2011 a 2012 

SZIF oprava sýpky 89013 4113   243144   243144            

SZIF oprava sýpky 89014 4113   729432   729432   

SFŢP Zelená stuha - traktor 90104 4213   360000  360000 pozast. 10% 2013 

SFŢP vod.,kan.,ČOV 90877 4213       8993,01      8993,01  

SFŢP vod.,kan.,ČOV 90102 4213   153588  153588 kofinancování 

SFŢP vod.,kan.,ČOV 15825 4216   152881,27  152881,27  

VPS ČR volby do kraj.zastup. 98193 4111     19000    13167        vratka 2013 

VPS ČR volby prezidenta ČR 98008 4111      1000           0 vratka 2013 

 

 

 

                                                                    

Finanční vypořádání s příjemci dotací a příspěvků za rok 2012 

        

                                                                                            Odvod transferu  Doplatek transferu  

Dotace za účelem zakoupení šk. vybavení pro ZŠ Šatov            60 000,00                    0,00                   

Dotace za účelem údrţby hnan. kostela pro Far.úřad  Louka     20 000,00                     0,00 

Členský přísp. a vlastní zdroje pro DSO SZVO Daníţ                 4 186,00                     0,00 

Členský přísp. pro DSO Svazek obcí NPP                                    3 260,00                     0,00 

Členský přísp. pro DSO Vodovody Daníţ                                    1 610,00                     0,00 

Členský přísp. pro MAS Znojemské vinařství,o.s.                        1 680,00                     0,00 

Vánoční finanční dary                                                                  25 000,00              2 000,00 

Platby za přestupk. řízení a rušení TP                                            8 400,00                     0,00                            

Příspěvky FOD, SOS, SMO, SPOV                                              6 304,80                     0,00  

Celkem                                                                                       130 440,80              2 000,00     

 

 

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 

 

Přezkoumání hospodaření vykonala kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Bc. Dagmar 

Dohnalová a kontrolor Ing. Zdeněk Vejvalka.  

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků  a dobrovolných svazků obcí s tímto závěrem: 

 

 Při přezkoumání hospodaření obce Hnanice za rok 2012 

 

b y l y   z j i š t ě n y   c h y b y   a   n e d o s t a t k y, 

které nemají závaţnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) 

 zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 

- Územní celek nedodrţel postupy účtování transferů. 

- Nebylo dodrţeno členění opravných poloţek podle druhu pohledávek. 
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Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou č. 4 

k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu. 

 

 

 

 

 

 

V Hnanicích dne 13.5.2013 

 

 

Předkládá:                                                                                               

                                                         

                                                                         

  

Návrh na usnesení:  

"Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou nedostatků 

uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: 

 

- oprava účtování o transferech; 

- oprava účtování o opravných poloţkách; 

 

Opravy jiţ byly provedeny účetním dokladem č. 407 dne 30.4.2013. 

    

 

 

Hlavní účetní Dagmar Šremrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 13.5.2013 

Sňato: 
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