ZÁVĚREČNÝ ÚČET
OBCE BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM ZA ROK 2013
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)
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Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
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Územně samosprávný celek
Výkon samosprávy a státní správy, péče o majetek obce
00284769
31.12.2013

Organizační struktura
Starosta obce:
Místostarosta:
Zřizované orgány obce:

Ing. Vladimír Hanák
Svatava Blahynková
Zastupitelstvo obce – počet členů 11

Kontrolní výbor:
Finanční výbor:

počet členů: 3, předseda: Ladislav Vyskočil
počet členů 3,předseda: Ing. Stanislav Vyskočil

Zřizované organizační složky:
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2/ Místní knihovna
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1/ Plnění příjmů a výdajů - sumárně

Daňové příjmy
Položky
skutečnost
rozp. Schválený %
upravený
rozdíl
Sdílené daně
18.792.251.10 15.960.000 117.75 16.191.100 116.07
Místní popl.
926.598.00
1.074.000
86.28
1.074.000
86.28
Správní popl.
67.554.00
70.000
96.51
70.000
96.51
Daň z nemovit. 1.913.961,55
1.450.000
131.99 1.870.000
102.35

%
- 2.601.151..10
147.402
2.446
-43.861.55

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby – rozpočtové hospodaření detailně, je součástí závěrečného účtu je k nahlédnutí
na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12M = př.č.1, výkaz rozpočtové hospodaření detailně = př.č.2

2/ Tvorba a použití fondů
Obec Blatnice pod Sv.Ant. tvořila v rozpočtovém roce 2013 sociální fond.
Přehled o plnění fondu:
Rozpočet
Plnění

32 000
99,99 %

Stav k 1.1.2013

Příjmy

Výdaje

33 028,28

30 168.-

16 344,79

Zůstatek k 31.12.2013
Příděl do fondu
Připsaný úrok na účtě
Příspěvek na stravné
Nákup vánočního dárku
Převod k úhradě v hotovosti
Ošatné
Poplatky bance

19 205,07
32 997.31,28
9 282.6 000.14.000,886,-

Sociální fond má samostatný bankovní účet. Příjmy a výdaje jsou účtovány výsledkově,
prostřednictvím účtu 419xxx.
Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2013
Kč 19 205,07 Kč.

3/ Hodnocení hospodářské činnosti
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem v roce 2013 neprováděla hospodářskou činnost.

4/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
účel
ový
znak

b

Ukazatel

c
A.1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé tituly
9807 Volby do Poslanecké sněmovny PČR
1
9800 Volby prezidenta republiky
8

Poskytnuto
Čerpáno
Vráceno
k 31.12.2013 k 31.12.2013 v průběhu
roku
na
účet kraje
1
106 800

2
106 800

52 000

52 000

54 800

54 800

3
3 661,40

Skutečně
použito
k 31.12.2013

4
92741,50

41 602,90
3 661,40

51 138,60

5/ Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje

Přijato do 31.12.2013
(uveďte i příjem dotací přijatých v
předchozích letech čerpaných v roce
2013)

ÚZ

50 000
1 070 844

551
231

Vyčerpáno k
31.12.2013
Vráceno v
(uveďte i čerpání dotací
průběhu roku
přijatých v předchozích
2013
letech čerpaných v roce
2013)
47 751,90
0,00
582 897,73
0,00

1 070 844 = dotace JMK na rekonstrukce VOD- navázáno na dotaci FS, SFZP, přechází k využití
v následujícím roce
50 000 = nei.dotace jednotky SDH – s následným vyúčtováním
6/ Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
od subjektu
SFŹP

účel
VOD

poskytnuto
873 388.58 Kč.

FS

VOD

14 847 605,91 Kč.

SFŽP
FS

čerpáno k 31.12.2013
475 217.74 Kč.

ÚZ
90877

8 078 701,98 Kč.

15825

ČOV

25 166,34 Kč.

90877

ČOV

427 827,96 Kč.

15825

Rekonstrukce ČOV, ukončen zkušební provoz, v roce 2013 zařazeno do majetku obce.
Rekonstrukce VOD,stavba vodního převaděče a rozšíření vodovodní sítě, přechází do následujícího
roku.
7/ Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu obce

Organizace

SDH- Fire Team
Soubor Vavřínek a dětská cimbálová muzika
Mužský pěvecký sbor
Svaz tělesně postižených
TJ Rytmik
Cech mladých vinařů
Volejbalový klub
Źenský pěvecký sbor
Charita Veselí nad Moravou

Z rozpočtu

25 000.20 000.13 000.10 000.10 000.6 000,-5 000.8 000.10 000,--

FK a SaZ Blatnice
SDH-dětský kroužek
ČKA Blatnice
Příspěvek – rep.finále/odznak
Příspěvek – svaz měst a obcí
Příspěvek na Mikroregion Ostrožsko

180 000.8 000.8 000.3 000.5 990.38 414.-

8/ Hodnocení majetku obce Blatnice pod Svatým Antonínkem k 31. 12. 2013
Účetní jednotka účtuje na základě aktuální platné legislativy. Dodržuje účetní postupy, na jejíž základě
nejsou dotčena základní bilanční pravidla. Účetní jednotka účtuje způsobem „B“. Zboží, zásoby,
majetek, jsou oceňovány pořizovací cenou. Je uplatněn rovnoměrný způsob odpisování, odpisy jsou
prováděny čtvrtletně. Obec neúčtuje v cizí měně.
Ve smyslu zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. provádí obec Blatnice inventarizaci majetku, závazků a
pohledávek, k 31.12.2013. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné manka, přebytky, ani škody.
Skutečný stav majetku byl proveden na základě fyzické inventury a byly předloženy návrhy na
vyřazení majetku v celkové výši 47 452.- Kč.
Příloha č. 3 = Zápis o výsledku provedené inventarizace
Příloha č. 4 = Přehled majetku obce Blatnice pod Sv. Ant.
Hospodaření roku 2013 bylo ukončeno k 31.12.2013.
Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2013 = 5.336.243.72 Kč.
Běžný účet u KB,a.s
4 620 594.37 Kč.
Běžný účet u PD
114 011.60 Kč.
Běžný účet u Poštovní spořitelny
229 435.56 Kč.
Běžný účet u ČNB
352 997.12 Kč.
Účet u KB – sociální fond
19 205,07 Kč
Cenné papíry, akcie

- obec nevlastní

Pohledávky
Kniha pohledávek / nájem, místní poplatky, aj./
Pohledávky z obchodního styku –neuhrazené faktury
Závazky
Neuhrazené faktury :

55 486.- Kč
77 373.- Kč
579 442,54 Kč

Informace o závazcích obce do dalších let.
Dlouhodobé závazky:
KB,a.s. – úvěr I. na stavbu budovy DPS
splatnost do r. 2014
915 940.- Kč
KB,a.s. - úvěr II.na stavbu budovy DPS
splatnost do r. 2014
510 400.- Kč
KB,a.s. - úvěr –na stavbu byty nad ZŠ
splatnost do r. 2018
4 467 589.- Kč
PD, Uherské Hradiště-úvěr –byty nad ŠJ
splatnost do r. 2019
5 950 816,60Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem nesplacené úvěry
11 844 745.60Kč
Pro následující rok, připravuje vedení obce ve spolupráci kontrolního a finančního výboru
přefinancování úvěrů PD. Důvodem pro výběr nového bankovního úvěrů je samozřejmě snaha o
získání co nejvýhodnějšího úroku.

Zhodnocení výsledku řídících kontrol
V obci i v příspěvkových organizacích je zaveden vnitřní kontrolní systém, který je tvořen a
realizován dle směrnice o finanční kontrole.
Účinnost vnitřního kontrolního systému je pravidelně kontrolována statutárními zástupci a
odpovědnými pracovníky ve své řídící působnosti.
Při kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky, námitky a jiné drobné nedostatky, které
byly ihned připomínkovány a napraveny.
Zhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol vykonaných obcí
V roce 2013 byla provedena kontrola u příspěvkových organizací, jakožto subjektů se samostatnou
právní subjektivitou.
Kontrola byla zaměřena na celkové hospodaření a provoz příspěvkových organizací na hlavní a
doplňkovou činnost.
Závěr
V průběhu roku 2013 nebyly při provádění finančních kontrol zjištěny žádné závažné nedostatky,
které by bylo nutno předat k dalšímu řízení.

Výše majetku obec Blatnice pod Svatým Antonínkem zatíženého zástavním právem k 31.12.2013
je 45.266.112.62 Kč.
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku je 13.18 %.
Výše majetku zatíženého věcným břemenem k 31.12.2013 je 3.354.151.69 Kč.
V roce 2013 byly uzavřeny tyto smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Obce Blatnice
Směnná smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva o zřízení předkupního práva
V2437/2013-706 ze dne 22.05.2013
Obec Blatnice pod Sv. Ant.
a
Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice p. Sv. Ant.č.27, IČ 48842532
Pozemek par.č. 2188/56
Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene V 6172/2013-706 ze dne 20.11.2013
Obec Blatnice pod Sv. Ant.
a
Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice p. Sv. Ant.č.27, IČ 48842532
Pozemek par.č. 1857/40

Splátka leasingu:
Nákladní auto Bucher, ukončeno zaplacením splatky

121 410.- Kč.

Nedokončený dlouhodobý majetek obce Blatnice - účet 042 k 31.12.2013

Ověření účtu 042 – nedokončené investice – opravná položka, věcná správnost
Je
rozpracovaná
akce dále
OP
doklad
probíhá
finan.
využitelná
výše%
Účetní stav
__________________________________________________________________________________________________
042020-rozšíření
vodovodní sítě
2013 ano
žád.o dot.
ano
0 13 763 861.20.Položka

Poslední

Akce

Je zajištěno

042009-cyklostezka

2012 ne

ne

ano

0

40 762,50

042032-dvůr Oútech.zazemí

2013 ano

ano

ano

0

317 137.-

celkem

14 121 760,70

9/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem je zřizovatelem 2 příspěvkových organizací:
-Služby obce Blatnice, příspěvková organizace
-Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, příspěvková organizace
Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací jsou přiloženy a jsou k nahlédnutí na OÚ.
Účetní závěrky PO byly schváleny, včetně HV a jeho rozdělení/krytí na :
……………………..….ZO

dne : ………………………………

Příloha č. 5 = Zpráva o hospodaření SOB
Příloha č. 6 = Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Blatnice

10/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání hospodaření provedl : Auditor, Ing. Gita Štolfová, IČO : 64465012, 765 02 Otrokovice.
Celé znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je k nahlédnutí na OÚ,
tvoří přílohu č.7.

11/ Účetní závěrka
Na základě účetní reformy znamená pro rok 2013 schvalování účetní závěrky samostatně. Tento nový
proces s sebou přináší novela zákona o účetnictví a novela zákona o obcích, která byla v červenci 2012
publikována ve Sbírce zákonů - zákon č. 239/2012 Sb.
Sestavená účetní závěrka uzavírá účetní práce v účetním období roku 2013. Před tím bylo účetnictví
obce uvedeno do takového stavu, aby účetní závěrka věrně zobrazovala stav majetku a zdrojů jeho
krytí, dále pak i výsledek hospodaření za účetní období. Tímto účetní závěrka obce Blatnice pod Sv.
Ant. plní hlavní cíl, t.j poskytuje komplexní informace o účetnictví, plní představu věrného a
poctivého obrazu finančního účetnictví a finanční pozice účetní jednotky.
Obec Blatnice pod Sv.Ant. sestavují na základě uzavřených účetních knih tři druhy účetních výkazů
1. rozvaha
- představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv
2. výkaz zisků s ztrát - určuje náklady, výnosy, ujišťuje hospodářský výsledek
3. příloha
- příloha má stanovený obsah, příloha se sestavuje v plném rozsahu
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2013 tvoří přílohu č.8.

Návrh na schválení účetní závěrky včetně HV za rok 2013
Zastupitelstvo obce, na základě předložené účetní závěrky, v souladu s platnými právními předpisy,
projednalo a schvaluje :
Účetní závěrku obce Blatnice pod Sv.Ant., včetně HV , a to : bez výhrad.

12/ Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
Projednání závěrečného účtu dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. a § 20 zákona č. 129/2000 Sb.
ZOB na základě předloženého zpracovaného závěrečného účtu a účetní závěrky projednalo přehled
hospodaření za rok 2013 a schvaluje: celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Blatnice pod
Sv.Ant. za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
a to : bez výhrad.

13/ Závěrečný účet DSO – příloha č.9
14/ Závěrečná zpráva OS – příloha č.10
Přílohy:
Příloha č. 1 -10 dle textu závěrečného účtu
Příloha č. 11 - příjmy, výdaje dle §
Příloha č. 12 - přehled sdílených daní po měsících
Příloha č. 13 - porovnání příjmů.výdajů za 3roky
Příloha č. 14 - porovnání aktiv, pasiv za 3 roky
Příloha č. 15 - pohledávky,závazky

