Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2010
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2010
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Pravidla pro Rozpočtové provizorium na I.čtvrtletí roku 2010 byly schváleny v zastupitelstvu obce dne
22.12.2009, usnesení č.3.
Rozpočet Obce Dyje na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 31.03.2010, usnesení č. 8
ve výši 7.902.700,- Kč jako schodkový, vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 08.03.2010 do 26.03.2010.
Během roku byl rozpočet navýšen v příjmech a výdajích o 187.900,00 Kč, na 8.090.600,00 Kč.
Úprava rozpočtu proběhla na základě třech rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření :
č. 1 – schváleno v ZO dne 26.05.2010, usnesení č. 9
č. 2 – schváleno v ZO dne 29.09.2010, usnesení č. 12
č. 3 – schváleno v ZO dne 22.12.2010, usnesení č. 14
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v Kč)
Schválený
Rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
Rozpočet

3.354.900,00

x

3.354.900,00

3.455.853,95

103,01

Třída 2 – Nedaňové příjmy

147.500,00

x

147.500,00

156.019,80

105,78

Třída 3 – Kapitálové příjmy

24.900,00

x

24.900,00

26.740,00

107,39

166.300,00

187.900,00

354.200,00

354.099,00

99,97

Příjmy celkem po konsolidaci

3.693.600,00

187.900,00

3.881.500,00

3.992.712,75

102,87

Třída 5 – Běžné výdaje

5.322.700,00

187.900,00

5.510.600,00

3.447.830,82

62,57

Třída 6 – Kapitálové výdaje

2.580.000,00

x

2.580.000,00

14.400,00

0,56

Výdaje celkem po konsolidaci

7.902.700,00

187.900,00

8.090.600,00

3.462.230,82

42,79

-4.209.100,00

0,00

-4.209.100,00

530.481,93

-12,60

Přijaté úvěry a půjčky

0

x

0

0

x

Splátky úvěrů

0

x

0

0

x

Prostředky minulých let

4.209.100,00

x

4.209.100,00

-530.481,93

-12,60

Financování celkem

4.209.100,00

x

4.209.100,00

-530.481,93

-12,60

Třida 1 – Daňové příjmy

Třída 4 – Přijaté dotace (transfery)

SALDO Příjmy - výdaje

Plnění
k 31.12.2010

% plnění
k upravenému
rozpočtu

Třída 8 - Financování

Daňové příjmy činily 103,01 % z rozpočtovaných na r.2010.
Nedaňové příjmy byly plněny na 105,78 %: vráceny přeplatky na zálohách za vodu a ele.energii z roku 2009,
prodej železa (staré radiátory, trubky) do sběrny, příjmy za věcná břemena ze smluv mezi obcí a E.ON ČR.
Kapitálové příjmy – zahrnují příjmy z prodeje pozemků a příspěvek na pořízení Změny č.3A ÚPO Dyje.
Běžné výdaje naplněny na 42,79 % – nečerpány výdaje na ochranu obyvatelstva před povodněmi, dále byly
úspory rozpočtovaných výdajů na udržení chodu hřbitova, nevyčerpány výdaje na péči o vzhled obce
za opravy mechanických strojů a nevyčerpané prostředky na nemocenské, na programové vybavení, na
konzultační a poradenské služby a neinvestiční výdaje předškolním zařízením.
Kapitálové výdaje - nebyly čerpány výdaje na koupi pozemků, na výstavbu nového chodníku.
Rozpočtovým opatřením bylo začleněno 196.300 Kč, dotace na volby a opravy chodníků v obci, dotace od ÚP
Znojmo na VPP činila 48.534,-Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dyji (výkaz FIN 2-12 k 12/2010, rozbor
čerpání příjmů, výdajů, Rozvaha 12/2010 a Výkaz zisků a ztrát 12/2010).
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2. Údaje o stavu a vývoji finančních prostředků a majetku obce

Výsledek hospodaření k 31.12.2009

5.999.488,13 Kč

Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2010

530.481,93 Kč

Výsledek hospodaření k 31.12.2010

6.529.970,06 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2010 v Kč
231 0041 – ZBÚ u Komerční banky
Pokladna CZK
Obec Dyje nemá další bankovní účet zřízen.
Obec Dyje nemá žádný úvěr, ani půjčku.

6.529.970,06Kč
0,-- Kč

Daňové příjmy
- daně z příjmů, zisku, kapit. výnosů
- DPH
- daně a poplatky ze psů, popelnic, správní
- daně z nemovitostí

1.333.348,81Kč
1.224.562,-- Kč
214.759,-- Kč
683.184,14Kč

Kapitálové příjmy
- z prodeje pozemků
- příspěvek na pořízení Změny č.3A ÚPO

12.340,-- Kč
14.400,--Kč

Nedaňové příjmy
- z poskytování služeb
- z věcných břemen
- z pronájmu pozemků, hrobových míst
- z pronájmu nebyt. prostor (kadeřnictví)
- příjmy z úroků od KB
- z prodeje železa
- nekapit. příspěvky a náhrady (EKO-KOM, pes, popelnice apod.)

6.920,-- Kč
47.000,-- Kč
27.369,-- Kč
2.000,-- Kč
43.679,26Kč
4.700,-- Kč
24.351,54Kč

Neinvestiční přijaté transfery
- ze SR souhrn. dotační vztah
- ze všeobec. pokl. správy (volby, sčítání)
- z ÚP na VPP
- z Jihomoravského kraje

109.300,--Kč
36.265,--Kč
48.534,--Kč
160.000,--Kč

Investiční výdaje
- pořízení Změny č.3A ÚPO

14.400,-- Kč

Neinvestiční výdaje
- světelné řetězy
- retardér, značky v obci
- nákup hadic pro SDH
- dopravní obslužnost IDS JMK
- oprava chodníků v obci
- oprava komunikace naproti RD Matulová
- výměna oken a radiátorů na OÚ
- opravy VO, opravy strojů
- běžné výdaje (nákupy a služby) na zajištění chodu obce
- na odvody, platy, odměny a dohody
- nemocenská
- neinvestiční transfery nezisk.org.
- neinvestiční transfery obcím, veřej. rozpočtům

15.249,-- Kč
38.551,-- Kč
4.991,-- Kč
11.330,-- Kč
745.446,-- Kč
38.784,-- Kč
594.778,-- Kč
11.660,-- Kč
760.222,82Kč
997.491,-- Kč
2.345,-- Kč
76.087,-- Kč
150.896,-- Kč

Podrobnější rozepsání příjmů a výdajů roku 2010 bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce
dne 26.01.2011 v bodu č 11.
Inventarizace majetku k 31.12.2010
Inventarizace fyzická provedena k 31.12.2010, dokladová k 15.1.2011 na základě příkazu starosty obce ze dne
24.11.2010. Podloženo inventarizačními soupisy majetku, včetně soupisů pohledávek a závazků a výpisy z KN:
LV 10001, LV 1005 z 30.12.2010.
Výsledky inventarizace projednány v ZO dne 26.01.2011 v bodu č. 12.
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Přehled o pohybu majetku obce Dyje v roce 2010

Druh majetku

Pořízeno

(Kč)

vlastní zdroje

Světelné řetězy - vánoční
Sekačka VARI
Zásahové hadice SDH
Pozemky
Změna č.3A ÚPO

dotace

bezúplatně

Vyřazeno z důvodu

(Kč)

nefunkčnosti

daru

prodeje

15.249,21.489,4.991,235.191,-

6.170,-

100.080,-

Nedokončený DHM:
- vyřízeno v r. 2009 stavební povolení 3.000,- Kč na výstavbu nového chodníku v obci.
3. Poskytnuté dotace obcím a veřejným rozpočtům územní úrovně a příspěvky organizacím

Obec Dyje je členem těchto sdružení a poskytla jim roční příspěvek ve výši:
- Zájmové sdružení VaK Znojemsko
4.000,-- Kč
- Mikroregion „Svazek obcí Znojemsko“
1.628,-- Kč
Obec Dyje uhradila částku na neinvestiční výdaje školám ve výši:
- Základní škola Tasovice

116.220,-- Kč

Obec Dyje uhradila částku Městu Znojmu
- za vyřízení změny trvalého pobytu, přestupky

24.800,-- Kč

Obec Dyje přispěla v roce 2010 těmto organizacím (neinv.transfery):
- Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
- TJ Sokol Dyje
- Kostel Sv.Jana Nepomuckého v Dyji
- ZŠ a MŠ Tasovice
- Asociace žen Dyje

407,-- Kč
50.000,-- Kč
20.000,-- Kč
1.500,-- Kč
3.000,-- Kč

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce v Kč:
Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

Rozpočet

Skutečnost

Čerpání

%

MPSV

13234

Aktivní politika zaměstnanosti
(OP RLZ
85%EU a 15%SR)

4116

48.600,00

48.534,00

48.534,00

100,00

Jihomoravský
kra

98005

Dotace na Sčítání lidu, domů a bytů

4111

2.300,00

2.265,00

0,00

0,00

Jihomoravský
kraj

98071

Dotace na volby do Parlamentu ČR

4111

16.500,00

16.500,00

11.973,00

72,56

Jihomoravský
kraj

98187

Dotace na volby do zastupitelstev obcí

4111

17.500,00

17.500,00

11.408,00

65,19

Jihomoravský
kraj

00221

Neinvestiční dotace na opravu
chodníků
v obci

4122

160.000,00

160.000,00

160.000,00

100,00

Dotace od ÚP a přijaté neinvestiční transfery z kraje a MV v roce 2010 činily celkem

244.799,00 Kč

Ze státního rozpočtu obec obdržela částku 109.300,-Kč jako příspěvek na výkon státní správy pro rok 2010.
Dne 12.1.2010 vráceny nevyčerpané finanční prostředky v částce 2.677,- Kč (pod UZ 98348) na Volby do
Evropského parlamentu konané v roce 2009 na účet Jihomoravského kraje.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotací na volby konané v roce 2010 a dotace na sčítání lidu vráceny dne
11.1.2011 prostřednictvím Jihomoravského kraje do státního rozpočtu (vratka v r.2011).
Ostatní poskytnuté finanční transfery byly vyčerpány v plné výši a řádně vyúčtovány danému
poskytovateli.
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5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontroly - oddělení
přezkumu obcí, BRNO, na základě žádosti obce ze dne 04.02.2010.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 14.12.2010 (dílčí přezkoumání) a dne
02.02.2011 (zpracování závěrečné zprávy).
Závěr zprávy:
při přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm. a), zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2010 je přílohou
k závěrečnému účtu.
6. Vedení účetnictví

Obec Dyje zpracovává účetnictví programem GORDIC s.r.o. Jihlava a vede účetnictví v plném rozsahu.
V roce 2010 Obec Dyje neprovozovala hospodářskou činnost a nebyla plátcem DPH.
V Dyji dne 7.4.2011
Vypracovala: Ivona Bětíková

Předkládá starosta obce: Jiří Staněk

…………………………………………

.………………………………….………

Příloha:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2010
2. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za r.2010 (výkaz FIN 2-12 k 12/2010)
3. Rozvaha 12/2010,Výkaz zisků a ztrát 12/2010, Příloha 12/2010
4. Zápis o stavu inventarizace k 31.12.2010
Vzhledem k obsáhlosti příloh č. 2, 3 a 4 jsou Přílohy k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

Vyvěšeno dne:

08.04.2011

Sňato dne:

26.04.2011

Na elektronické úřední desce zveřejněno:
od 08.04.2011 do 26.04.2011

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2010 mohou občané uplatnit
písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO, konaného dne 27.04.2011
v 19.00 hodin na obecním úřadě.
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