Obec Vážany nad Litavou
Vážany nad Litavou č.125
684 01 Slavkov u Brna, okr. Vyškov
IČO : 00368725

Návrh závěrečného účtu obce Vážany nad Litavou
za rok 2013
Na základě zákona o obcích č. 128/2000Sb. § 84 je zastupitelstvo obce vyhrazeno v písm.c)
schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet. Předkládám zastupitelstvu k projednání závěrečný účet obce
Vážany nad Litavou za rok 2013.
Závěrečný účet se řídí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů § 17.
Obec Vážany nad Litavou je samostatnou účetní jednotkou, která podle zák. postupů pro ÚSC vede
podvojné účetnictví v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.
Údaje o obci
Adresa :
Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125,
68401
IČO :
00368725
nejsme plátci DPH
DIČ :
Telefon :
544223023
obec@vazanynadlitavou.cz
e-mail :
starosta@vazanynadlitavou.cz
ucetni.vazany@seznam.cz
www :
www.vazanynadlitavou.cz
Bankovní ústav :
Komerční banka
Číslo účtu :
20121731/0100
Obec Vážany nad Litavou je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola a
Mateřská škola Vážany nad Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace IČ : 70982619. Obec
své příspěvkové organizaci převedla majetek do správy. Obec u této organizace provádí
veřejnoprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhl.č.416/2004 Sb.
Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou
Starosta
Josef Hloužek
Místostarosta Petr Smejsík
Členové
Dudová Eva, ing. – předsedkyně finančního výboru
Menšíková Zuzana,ing,arch. – předsedkyně kontrolního výboru
Nezhyba Pavel – předseda výboru pro školství, kulturu a ostatní zájmovou činnost
Řezáč Jaroslav ing. – člen kontrolního výboru
Říhák Pavel – předseda výboru pro životní prostředí.
Veřejné zasedání ZO v roce 2013

7

Pracovně právní vztahy Obce Vážany nad Litavou
Pracovní smlouvy
9
1
Dohody o činnosti
Dohody o provedení práce
2

V závěrečném účtu jsou
- plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby ( hodnotící zpráva )
- finanční operace
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- hospodaření zřízené PO Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou

Hodnotící zpráva za rok 2013
Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2013 podle schváleného rozpočtu ze dne 27.2.2013.
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 7.739.400,- Kč, výdaje byly schváleny 7.099.400,- Kč,
v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 640.000,- Kč. V průběhu roku bylo schváleno 10
rozpočtových opatření, které řešily financování během roku. Po posledním rozpočtovém opatření činily
příjmy 9.315.500,- Kč a výdaj 8.675.500,- Kč.
Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční dotaci na volby Prezidenta ČR ve výši 27.400,- Kč.
Dotace byla vyčerpána v částce 21.095,- Kč. Částka 6.305,- Kč byla vrácena na účet kraje 21.8.2013.
Dále obdržela dotaci na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 26.000,- Kč. Bylo vyčerpáno 18.861,- Kč.
Částka 7.139,- Kč bude vráceno v rámci finančního vypořádání v roce 2014.
Výdaje obce představují náklady na provoz čistírny odpadních vod, svoz komunálního odpadu,
plyn, energii, ZŠ, dění v obci a provoz obecního úřadu. Během roku dostala organizace TJ Vážany nad
Litavou neinvestiční dotaci ve výši 100.000,- Kč na údržbu fotbalového hřiště, energii, plyn. Tato dotace
byla vyčerpána v plné výši. Dále Sbor dobrovolných hasičů obdržel neinvestiční dotaci ve výši 55.000,Kč na provoz. Tato dotace byla vyčerpána v celé výši. Rybáři dostali dotaci ve výši 10.000,- Kč ,
myslivci 30.600,- Kč, chovatelé 8.200,- Kč, zahrádkáři 5.000,- Kč, TJ na hody 31.000,- Kč. Tyto dotace
byly vyúčtovány během roku 2013. Dále obec poskytovala v rámci rozpočtu finanční dary na různé akce
pořádané v obci různými organizacemi v celkové výši 17.270,- Kč. Obec splácí úvěr od ČS.a.s. na
vybudování II. etapy kanalizace a zůstatek k 31.12.2013 činí 780.000,- Kč. Dále obec zaplatila v lednu
poslední splátku ve výši 100.000,- Kč na koupi zemědělské budovy.
Obec je členem spolku DSO Ždánický les a Politaví a MAS a v roce 2013 zaplatila členský
příspěvek ve výši 13.600,- Kč a dále je členem SMO ČR, kde v roce 2013 zaplatila členský příspěvek
3.452,80 Kč.
Zhodnocení dosavadních rozpočtových výsledků
Obec se vždy řídí svým platným schváleným rozpočtem na daný rok. Je však zřejmé, že nelze
vždy určit finanční výši některých položek. Všechna plánované i neplánované změny v rozpočtu jsou
projednávány v zastupitelstvu obce. Obec si zapojuje do rozpočtu (dle potřeby) vlastní prostředky. Obec
má zřízen účet u KB Vyškov, kde zůstatek k 31.12.2013 činil 637.794,31 Kč. Dále má účet u ČS.a.s.
Vyškov a zůstatek na účtu k 31.12.2013 činil 28.713,62 Kč (na tomto účtu splácí obec jen úvěr). Dále má
účet u ČNB (na který chodí veškeré dotace) a zůstatek k 31.12.2013 činil 120.454,54 Kč. Dále má účet u
KB Sociální fond, zůstatek k 31.12.2013 činil 24.005,55 Kč a charitní účet, zůstatek k 31.12.2013 činil
65.777,- Kč.
Pohyby majetku v roce 2013
Obec v roce 2013 pořídila tento nový majetek – barový nábytek + police na sklo + kuchyň /obecní
hospoda/ v ceně 59.600,- Kč, míchačku v ceně 6.099,- Kč, křovinořez v ceně 18.041,- Kč, postřikovač
v ceně 3.168,- Kč, 2 skříně na šanony v ceně 16.141,- Kč, skladový zásobník /pro hasiče/ v ceně 37.994,Kč, žíněnka rozkládací v ceně 11.824,- Kč + kladina v ceně 7.290,-Kč + koberec Banfer v ceně 13.957,Kč + žíněnka koženka v ceně 10.922,- Kč /vše pro cvičení dětí/, zvuková aparatura v ceně 12.654,- Kč.
V roce 2013 byl vyřazen majetek: turistická cykloodpočívka v ceně 21.963,- Kč (zničena při
bouři)
Dále byl vyřazen materiál z obecního skladu v ceně 1.363,-Kč (jedná se o materiál zastaralý,
nepoužitelný).

Obec v roce 2013 nabyla bezúplatně 2 pozemky – pozemek p.č. 58/5 v ceně 5.677,- Kč, pozemek
p.č.270/58 v ceně 21,- Kč.
Na nedokončený dlouhodobý majetek byla proúčtována částka 3.000,- Kč (stavební povolení
vodovod k JZD)
Dále obec v roce 2013 získala bezúplatně dopravní automobil DA 12-Avia 31.1 v ceně 459.272,Kč (pro hasiče).
Název rozvahové položky
Drobný dlouh.nehm.majetek
Ostatní nehm.invest.majetek
Budovy+stavby
Samostatné movité věci
Drob.dlouh.hm.majetek
Pozemky
Nedokončené investice
Finanční investice
Pohledávky:
Odběratelé (311)
RWE Gasnet
Drápalová
Holoubek
Stočné

účet
018
019
021
022
028
031
042
069

k 1.1.2013
57.341,00
291.868,00
43.614.648,50
1.158.782,73
960.426,00
5.932.067,67
460.298,00
14.770.997,00

k 31.12.2013
57.341,00
291.868,00
43.614.64
1.618.054,73
1.136.153,00
5.937.765,67
463.298,00
14.770.99

Rozdíl
+ 459.272,00
+ 175.727,00
+ 5.698,00
+ 3.000,00
-

175.150,- Kč
46.445,- Kč
9.266,- Kč
3.600,- Kč

Poskytnuté provozní zálohy (314)
Lama /plyn/
55.200,- Kč
E.on
126.020,- Kč
Jiné pohledávky (315)
Poplatek hrob

635,- Kč

Závazky krátkodobé:
K 31.12.2013 má obec závazky z neuhrazených faktur ve výši

531.339,29 Kč

Závazky dlouhodobé – úvěr
K 31.12.2013 je výše nesplaceného úvěru u ČS a.s.

780.000,- Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Na základě žádosti obce dle § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích bylo provedeno
v termínu 1.října 2013 dílčí přezkoumání hospodaření obce a 25.3.2014 bylo provedeno závěrečné
přezkoumání hospodaření.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územně samosprávných celků a DSO.
Při přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou za rok 2013 nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání je přiložena k závěrečnému účtu.
Závěrečný účet obce bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne: 16.4.2014.
Návrh na usnesení:
Toto projednání se uzavírá vyjádřením dle § 17 odst. 7 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech takto:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok
2013 a to bez výhrad.
Hospodaření zřízené PO Základní škola a Mateřská škola Vážany nad Litavou
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vážany nad
Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace, která hospodaří s příspěvkem od obce na provoz. Příjmy
PO za rok 2013 činily - 400.000,- Kč z rozpočtu obce. Do výdajů PO zapojila
rezervní fond ve výši 42.931,- Kč .
PO skončila v roce 2013 s kladným výsledkem hospodaření a to ve výši 122.875,68 Kč. O použití
tohoto HV rozhodlo ZO na svém zasedání dne 19.2.2014. A na opravy v roce 2013 byla proplacena
částka 172.325,- Kč z rozpočtu obce.
Obec provedla podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, veřejnosprávní kontroly
hospodaření své příspěvkové organizace 2x a to 8. února 2013 a 30. října 2013. Nebyly shledány žádné
závažné nedostatky a závady a bylo konstatováno, že organizace využívá poskytnuté příspěvky dle
platných předpisů o rozpočtových pravidlech.
Doplňující informace:
Daň z příjmů za obec (341) k 31.12.2013
Výdaje příštích období (381) k 31.12.2013

93.860,- Kč
9.526,- Kč

Obec se v roce 2012 dopustila správního deliktu dle ust. § 22 a odst.1 písm. c) zákona č. 250/2000
Sb. s tím, že neprovedla změny schváleného rozpočtu, za toto porušení jí byla vyměřena Krajským
úřadem Jihomoravského kraje pokuta ve výši 3.000,- Kč a náklady řízení ve výši 1.000,-Kč. Obě částky
byly zaplaceny na účet kraje dne 21.11.2013.
Závěrečný účet předkládá zastupitelstvu obce Josef Hloužek - starosta obce
Zpracovala: Urbanová Hana – účetní obce.
Po schválení Návrhu závěrečného účtu v ZO se stává dokument Závěrečným účtem obce Vážany
nad Litavou za rok 2013.
Upozornění pro občany: - připomínky k návrhu závěrečného účtu zasílejte písemně /v termínu 15ti dnů ode dne vyvěšení / nebo sdělte ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Z důvodu omezené kapacity úřední desky jsou všechny přílohy k závěrečnému účtu obce Vážany nad
Litavou za rok 2013 k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Přílohy : Fin 2-12, Rozvaha, Příloha, Návrh na rozdělení HV ZŠ a MŠ za rok 2013, Účetní
závěrka Základní a Mateřské školy za rok 2013, Rozbor hospodaření sociálního a charitního fondu za rok
2013.
Vážany nad Litavou dne :

Vyvěšeno:

Sňato:

Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické podobě

Vyvěšeno:

Sňato:

