
  B    Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2013 
 
Účetní jednotka: 
Obec Tvrdonice 
Nám.Míru 31/96 
691 53 Tvrdonice 
IČO: 283631 
 
Závěrečný účet se zpracovává dle § 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
Zůstatek účtů k 1.1.2013 
Základní běžný účet                                                           2041734,80 Kč  
Sociální fond                                                                            4868,00 Kč 
  
 
Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem, který byl schválen 
zastupitelstvem obce dne 28.3.2013 , usnesením č. 115 v celkovém objemu příjmů ve výši 27420000,00 
Kč, výdaje ve výši 27420000,00  Kč. 
 
V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření, kterými byly příjmy upraveny na 33354700.00 Kč 
v rozpočtu. 
Skutečné příjmy  činily 34.325 tis. Kč. 
Z toho: 
Daňové příjmy – 23.176 tis. – z toho největší příjmy: 
-daň ze závislé činnosti                                                                4,185  tis.      
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti                                      167  tis.  
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů                                         443  tis.  
-daň z příjmů právnických osob                                                  4,391  tis. 
-daň z příjmů právnických osob za obce                                        231  tis 
-daň z přidané hodnoty                                                                9,361  tis.  
-daň z nemovitostí                                                                       2,441  tis. 
Nedaňové příjmy – celkem 4.172 tis. Kč   v tom: 

– správní poplatky                                                                   64 tis.   
– poplatky za odvoz odpadu                                                  930 tis.  
– poplatek ze psů                                                                     31 tis.  
– poplatek z hracích automatů                                               704 tis.  
– užívání veř.prostranství                                                        24 tis. (prodej, stánky) 
–  příjmy z dobývacích prostor                                           1,567 tis.  (Moravské naftové doly) 
– nájem chalupa                                                                       34 tis. 
– letní kino                                                                              11 tis. 
– TNS                                                                                    557 tis. 

      -     nájem  pozemků                                                                 363 tis.  
– prodej popelnic, příjem za separovaný odpad  116 tis.  
–  ostatní příjmy                                                                   149  tis. (úroky,dividenda) 
– kapitálové příjmy – prodej pozemků  4.032 tis.    

Přijaté dotace                                                                             2.944 tis. 
Dotace a příjmy, jejichž výše nebyla v počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány,byly ve 
skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. 
 
Plnění příjmové části rozpočtu na 102,91 %. 



 
U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na 31.345 tis. Kč, skutečné výdaje 
činily 28.387 tis. Kč. 
 
Podíl na čerpání rozpočtu má investiční akce:   
   
-     přestavba přístavby MŠ                                                           512 tis. Kč 
− výstavba komunikace ul. Kút                                                1.402 tis. Kč  
− výstavba inž. sítí-Tabule II.                                                   4.108 tis. Kč 
− územní plán obce                                                                      557 tis. Kč 
− projektová dokumentace- výstavba sběrného dv                     397 tis. Kč 
− výsadba stromořadí                                                                    85 tis. Kč 
     

                         
nedokončené investiční akce:                                                    2.764 tis. Kč       
 
− sběrný dvůr (akce započata v roce 2008)                                  927 tis. Kč 
-     kanalizace ul. Úvoz                                                                   199 tis. Kč 
-     převoz přes řeku Moravu                                                          226 tis. Kč 
− silnice ul. Kůt                                                                         1.402 tis. Kč 
− přestavba obec.úřadu                                                                  10  tis. Kč 
 

 
 
 

                                              
Celkové čerpání výdajů rozpočtu je ve výši 90,56 %. 
Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je ve výkazu FIN 2 – 12 za rok 2013. 
 
Hospodaření s majetkem: 
V období od  5.1.2014 do 8.1.2014 byla provedena řádná inventarizace majetku obce. 
Celková hodnota investičního majetku činí                         220.141776 Kč 
Z toho: nehmotný majetek                                                               320821 
             Budovy                                                                           65.512020 
             Stavby                                                                          122.733865  
             Samost.movité věci                                                          8.870092 
             Drobný dlouhod.majetek                                                 2.721567 
             Pozemky                                                                        21.222608 
             Nedokončené investice                                                    2.764191 
             Dlouhodobý fin.majetek-akcie                                        7.573000 
 
Drobný majetek do 3000 Kč je veden na podrozvahových účtech v hodnotě 533652,37 Kč. 
Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu a plyn činí 551330,00 Kč. 
 
 
Předpis sociálního a zdravotního pojištění z mezd za prosinec ve výši 121832 Kč, předpis mezd za 
prosinec  224418 Kč, předpis odvodů zaměstnanců za prosinec ve výši 5145 Kč,  
předpis daně za prosinec ve výši 20338 Kč. 
 
 



Podrobnější  rozpis v  rozvaze za rok 2013. 
 
 
 
Zůstatky účtů k 31.12.2013  
 
Základní běžný účet:                                                        3.507537,86 Kč 
Účet u ČNB:                                                                       342744,35 Kč  
Základní běžný účet v cizí měně:                                           5512,22 Kč 
Sociální fond:                                                                         3938,00 Kč  
 
 
Tvorba a čerpání sociálního fondu 
A. Tvorba 
1. Stav k 1.1.2013                                                                  4868,00 Kč 
2. Příděl 2 % z hrubých mezd                                              56596,00 Kč 
 
    Zdroje celkem                                                                61464,00 Kč 
 
 
B. Čerpání 
1. příspěvek na stravenky                                                    58234,00 Kč 
2. životní pojištění                                                                4160 ,00 Kč 
    Čerpání celkem                                                              62394,00 Kč 
 
Účty jsou vedeny u ČS Břeclav, je uzavřena smlouva o přímém bankovnictví. 
 
 
 Přijaté  účelové dotace – 1.661 tis. Kč 

 
Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce, ÚZ 13234                                       664890 Kč 
Dotace z Ministerstva financí–volby do Posl.sněmovny PČR,ÚZ 98071                   52000 Kč 
Dotace z Min.financí- volba prezidenta republiky, ÚZ 98008                                     54800 Kč 
Dotace z rozpočtu  Jm kraje- výměna oken na budově MŠ ,ÚZ 311                         150000 Kč 
Dotace z rozpočtu Jm kraje – na požární techniku, ÚZ 551                                        55000 Kč 
Dotace z rozpočtu Jm kraje- akceschopnost JSDH , ÚZ 14004                                  79000 Kč 
Dotace z rozpočtu Jm kraje- akceschopnost JSDH,  ÚZ 14004                                    5582 Kč 
Dotace z Min. pro místní rozvoj-výstavba silnice ul. Kůt,ÚZ 17928                        600000 Kč  
 
                                                                                                         
Většina dotací byla vyčerpána v plné výši. Byla vrácena dotace na  volbu prezidenta republiky  v roce 
2013 ve výši 25632 Kč a 16983,60 Kč na volby do  Poslanecké sněmovny PČR dne 29.1.2014 při 
finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem na účet Jm kraje 27-7203250247/0100. 
   
                                                     
Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly byly provedeny 3 kontroly – 
1x MŠ Tvrdonice, 1x ZŠ Tvrdonice, 1x kontrola u obce. 
9 x kontrola příjemce dotace z prostředků obce – TJ Sokol, oddíl kopané, slovácký krůžek Tvrdonice, 
Sdružení zdravotně postižených, Český zahrádkářský svaz, ZO Tvrdonice, Český rybářský svaz, MO 
Tvrdonice, Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum Slunéčko, Svéráz.   



 
Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. 
Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Doklady čerpaných dotací jsou uloženy u účetní obce. 
 
Přezkoumání hospodaření Obce Tvrdonice za rok 2013 provedl auditor ing. František Dvořák, čísl. 
osvědčení 1205, Dukelská 22, 692 01 Mikulov se závěrem, že při přezkoumání hospodaření územního 
celku Obec Tvrdonice za rok 2013 nezjistil žádné chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2013 je nedílnou součástí závěrečného účtu. 
 
Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření  příspěvkové organizace  MŠ Tvrdonice a ZŠ 
Tvrdonice, Služby obce Tvrdonice za rok 2013. 
Náklady MŠ celkem 750000,- Kč , výnosy 750000,- Kč. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 
750000,- Kč. 
 
Hospodaření ZŠ skončilo přebytkem ve výši 28437,51 Kč. Náklady celkem 13577899,30 Kč, z toho 
odpisy 169782 Kč, výnosy 13606336,81 Kč. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 2200000,- Kč.   
 
Hospodaření Služeb obce Tvrdonice skončilo přebytkem ve výši 353683,59 Kč. Náklady celkem 
5137024,07 Kč, z toho odpisy 141684,70 Kč, výnosy 5490707,66 Kč. Příspěvek obce na provoz činil 
1400000,-Kč. 
 
 
 
Vypracovala: Jarmila Tesaříková 
Schválil:         Zdeněk Tesařík, starosta 
 
 
 
Projednáno v radě obce           
Projednáno ve finančním výboru   
 
K nahlédnutí v kaceláři Obecního úřadu v úředních hodinách  je:  
Rozvaha k 31.12.2013 
Příloha 
Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 
Výkaz zisku a ztráty  MŠ Tvrdonice, 
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tvrdonice, 
které byly podkladem pro vytvoření závěrečného účtu obce za rok 2013. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:  06.06.2014                                                Zdeněk Tesařík 
Svěšeno:                                                                        starosta obce 
Schváleno zastupitelstvem obce dne    
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