Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2015
Účetní jednotka:
Obec Tvrdonice
Nám.Míru 31/96
691 53 Tvrdonice
IČO: 00283631
Závěrečný účet se zpracovává dle § 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Zůstatek účtů k 1.1.2015
Základní běžný účet
Sociální fond
Účet u ČNB
Běžný účet v cizí měně

4579163,65 Kč
4736,00 Kč
297561,30 Kč
214017,87 Kč

Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem, který byl
schválen zastupitelstvem obce dne 26.3.2015 , usnesením č. 65 v celkovém objemu příjmů ve
výši 27.557500,00 Kč, výdaje ve výši 27.557500,00 Kč.
V průběhu roku byla provedena 4 rozpočtová opatření, kterými byly příjmy upraveny na
34269400.00 Kč v rozpočtu.
Skutečné příjmy činily 34.296 tis. Kč.
Z toho:
Daňové příjmy – 24.863 tis. – z toho největší příjmy:
-daň ze závislé činnosti
4,552 tis.
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti 514 tis.
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů
553 tis.
-daň z příjmů právnických osob
5,131 tis.
-daň z příjmů právnických osob za obce
49 tis
-daň z přidané hodnoty
9,940 tis.
-daň z nemovitých věcí
2,156 tis.
Nedaňové příjmy – celkem 3.662 tis. Kč v tom:
– správní poplatky
67 tis.
– poplatky za odvoz odpadu
924 tis.
– poplatek ze psů
33 tis.
– odvod z výherních hracích přístrojů 625 tis.
– odvod z loterií
274 tis.
– užívání veř.prostranství
15 tis. (prodej, stánky)
– příjmy z dobývacích prostor
960 tis. (Moravské naftové doly)
– nájem chalupa
59 tis.
– TNS sponzoři
183 tis.
- nájem pozemků
89 tis.
– příjem z EKOKOMU
225 tis.
– ostatní příjmy
223 tis. (úroky,dividenda)
Kapitálové příjmy – prodej pozemků

2.448 tis.

Přijaté dotace
3.323 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 100,08 %.
U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na 30.253 tis. Kč, skutečné
výdaje činily 30.255 tis. Kč.
Podíl na čerpání rozpočtu má investiční akce:




přírodní hřiště u MŠ
vodovod ul. Nová
přestavba obecního úřadu
zateplení ZŠ

nedokončené investiční akce:








rekonstrukce MŠ
kanalizace ul. Úvoz
mlýn
smuteční síň
přestavba obec.úřadu
vodovod ul. Nová
zateplení ZŠ
bezbariérové chodníky I.etapa

1.128 tis. Kč
621 tis. Kč
584 tis. Kč
127 tis. Kč

2.764 tis. Kč
1.313 tis. Kč
210 tis. Kč
2.800 tis. Kč
207 tis. Kč
594 tis. Kč
621 tis. Kč
127 tis. Kč
48 tis. Kč

Celkové čerpání výdajů rozpočtu je ve výši 100,01 %.
Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je ve výkazu FIN 2 – 12 za rok 2015.
Hospodaření s majetkem:
V období od 5.1.2016 do 8.1.2016 byla provedena řádná inventarizace majetku obce.
Celková hodnota investičního majetku činí
246.518299 Kč
Z toho: nehmotný majetek
359735
Nedokončený dlouhodobý nehm.majetek
660660
Budovy
66.512020
Stavby
135.363448
Samost.movité věci
9.041344
Drobný dlouhod.majetek
2.978910
Pozemky
18.109045
Nedokončené investice
5.920137

Dlouhodobý fin.majetek-akcie

7.573000

Drobný majetek do 3000 Kč je veden na podrozvahových účtech v hodnotě 522917,92 Kč.
Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu a plyn činí 663960,00 Kč.

Předpis sociálního pojištění z mezd za prosinec ve výši 95658 Kč, zdravotního pojištění ve
výši 44582 Kč, předpis mezd za prosinec 262495 Kč, předpis odvodů zaměstanců za prosinec
ve výši 2303 Kč, předpis daně za prosinec ve výši 28936 Kč.
Podrobnější rozpis v rozvaze za rok 2015.

Zůstatky účtů k 31.12.2015
Základní běžný účet:
Účet u ČNB:
Základní běžný účet v cizí měně:
Sociální fond:

6.039659,32 Kč
1.716097,10 Kč
208098,99 Kč
6990,00 Kč

Tvorba a čerpání sociálního fondu
A. Tvorba
1. Stav k 1.1.2015
4736,00 Kč
2. Příděl 2 % z hrubých mezd 72690,00 Kč
__________________________________
Zdroje celkem
77426,00 Kč

B. Čerpání
1. příspěvek na stravenky
2. životní pojištění
Čerpání celkem

54116,00 Kč
16320,00 Kč
70436,00 Kč

Účty jsou vedeny u ČS Břeclav, je uzavřena smlouva o přímém bankovnictví.
Přijaté účelové dotace – 2.401 tis. Kč
Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce, ÚZ 13013
Dotace z úřadu práce – VPP, ÚZ 13234
Dotace z úřadu práce – VPP, ÚZ 33058
Dotace ze Státního fondu životního prostředí – přírodní hřiště u MŠ,ÚZ 15828,
ÚZ 15829
Dotace z rozpočtu Jm kraje- Podluží v písni a tanci ,ÚZ 331
Dotace z rozpočtu Jm kraje- na požární techniku a věcné prostředky, ÚZ 551

269739 Kč
563085 Kč
610234 Kč
853205 Kč
65000 Kč
30000 Kč

Dotace z rozpočtu Jm kraje – akceschopnost JSDH,ÚZ 14004

9496 Kč

Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši.
Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly byly provedeny 3 kontroly –
1x MŠ Tvrdonice, 1x ZŠ Tvrdonice, 1x kontrola u obce.
11 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, oddíl JUDO, Kynologický oddíl.
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 2015 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 2015 nezjistil žádné chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 je nedílnou součástí závěrečného
účtu.
Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Tvrdonice
a ZŠ Tvrdonice, Služby obce Tvrdonice za rok 2015.
Náklady MŠ celkem 4.598442,21 Kč , výnosy 4.876718,83 Kč, z toho odpisy 12933,36 Kč.
Hospodaření MŠ skončilo přebytkem ve výši 278276,62 Kč.
Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 1.100000,- Kč.
Hospodaření ZŠ skončilo přebytkem ve výši 89121,48 Kč. Náklady celkem 15.290728,13 Kč,
z toho odpisy 168231 Kč, výnosy 15.379849,61 Kč. Neinvestiční příspěvek obce na provoz
činil 2.450000,- Kč.
Hospodaření Služeb obce Tvrdonice skončilo přebytkem ve výši 328324,30 Kč. Náklady
celkem 4.745983,76 Kč, z toho odpisy 206885,04 Kč, výnosy 5.074308,06 Kč. Příspěvek
obce na provoz činil 1.350000,-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 31.12.2015
Příloha
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty MŠ Tvrdonice,
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tvrdonice,
které byly podkladem pro vytvoření závěrečného účtu obce za rok 2015.

Vyvěšeno: 26.5.2016
Svěšeno:
Schváleno zastupitelstvem obce dne

Zdeněk Tesařík
starosta obce

