Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude
projednán na základě tohoto předloženého návrhu:

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo
za rok 2014
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších změn a doplňků)

Název účetní jednotky:
Obec Vítonice
Sídlo účetní jednotky:
Vítonice 54, 671 61, okr. Znojmo
Identifikační číslo:
00637092
Právní forma účetní jednotky:
Obec
Předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena:
Všeobecné činnosti veřejné správy
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I.

Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce
Počet členů zastupitelstva obce k 31. 12. 2014: 7.
Složení zastupitelstva obce k 31. 12. 2014: Josef Střecha, Marie Dubová, Lenka Brzobohatá,
Ladislav Buřič, Pavlína Horáková, Aleš Rada, Pavel Komín.
Starosta: Josef Střecha, uvolněný pro funkci.
Místostarostka: Marie Dubová, neuvolněná pro funkci.
Kontrolní výbor k 31. 12. 2014: předseda – Lenka Brzobohatá, členové – Ladislav Buřič,
Pavlína Horáková.
Finanční výbor k 31. 12. 2014: předseda - Aleš Rada, členové – Michal Slivka, Pavel
Komín.
Rada obce
Rada obce není zvolena. Pravomoc vykonává především zastupitelstvo obce a starosta obce.
Obecní úřad
Přepočtený počet zaměstnanců: 2.
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2014: 2.
Počet zaměstnanců zařazených do Obecního úřadu: 1.
Počet zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích v roce 2014: 1.
Tajemník: funkce není zřízena, úkoly plní starosta obce.
Zřizované organizační složky
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů
- Knihovna

II. Rozpočtové hospodaření
Finanční hospodaření obce v roce 2014 se řídilo rozpočtem obce Vítonice, který byl
zastupitelstvem obce Vítonice schválen dne 18. 12. 2013 ve výši příjmy 3.965.800,- Kč
a výdaje 3.965.800,- Kč. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen v zákonné lhůtě od 2. 12. 2013
do 19. 12. 2013, a to jak na kamenné úřední desce, tak i způsobem umožňující dálkový
přístup. Do schvalovacího procesu vešly skutečnosti a připomínky, které změnily
navrhovanou výši. Rozpočet obce Vítonice byl v průběhu roku změněn rozpočtovými
opatřeními č. 1-9, které schválilo zastupitelstvo obce.
Jako závazný ukazatel pro čerpání finančních prostředků byl u výdajů stanoven
zastupitelstvem obce paragraf, u příjmů nebyl závazný ukazatel stanoven. Jak vyplynulo z finanční
kontroly, závazný ukazatel nebyl překročen.
Dne 13. 10. 2011 schválilo zastupitelstvo obce kompetenci starosty schvalovat rozpočtová
opatření, a to za těchto podmínek:
Starosta bude schvalovat rozpočtové opatření v případech, kdy se jedná o:
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- zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
- zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, dále v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod,
- zapojení výdaje, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, když
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaje musí být
realizován,
- dále výdaj, kdy se nejedná o skutečný výdaj finančních prostředků a pouze proúčtování příjmů
a výdajů, např. proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec,
- dále výdaj, který je převodem rozpočtovým prostředků mezi rozpočtovými účty, tzn. převod mezi
běžným a spořícím účtem.

Přehled uzavřených rozpočtových opatření v roce 2014

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1, Výkaz FIN 2-12 M, která je nedílnou součástí
Závěrečného účtu obce Vítonice za rok 2014.

III. Hospodaření s majetkem
Majetek pořízený z dotace
Název majetku
Rekonstrukce sociálního zařízení
v KD

Ocenění v Kč
596 868,-

Dotace
SZIF 379 039,478 039,- JMK 99 000,-

Jiné investice většího rozsahu
Nejsou
Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku
Obec pořídila DDHM v hodnotě

57 127,00

(viz. soupis zařazeného majetku)

Vyřazený majetek
Obec vyřadila majetek v hodnotě

25 125,13 (viz. soupis vyřazeného majetku)

Majetek daný do zástavy
Obec v roce 2014 uzavřela zástavní smlouvu č. 12130771-Z1 a zástavní smlouvu č.
12130771 – Z2 se Státním fondem životního prostředí České republiky. Obec ručí pozemky,
které má ve vlastnictví, za poskytnutou půjčku společnosti VAK Znojemsko ve výši
1 262 400,- Kč. VAK Znojemsko je investorem stavby kanalizace v obci Vítonice. Ocenění
pozemků, které byly vloženy do zástavy, činí 1 354 569,15 Kč.
Majetek krytý úvěrem
Není
Bezúplatné převody majetku
Nejsou.
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Věcná břemena

Oprávněný z
věcného břemene

Povinný z
věcného
břemene

Forma nabytí

dne

Ocenění
ve
smlouvě

Pozemek

LV

2745, 2760
E.ON Distribuce,
a.s.
E.ON Distribuce,
a.s.

Obec
Vítonice

Smlouva č. E.ON:
4707-227/001/2011ZN-AD

18.8.2011

Obec
Vítonice

Smlouva č. E.ON:
4710-081/001/2012ZN-AI

16.5.2012

031 511

2507,2501,2506,2496
25 100,00 2490, 2492, 2514

1 000,00 2124, 328/16

SU AU

Ocenění
v
účetnictví

031 210

10001

311 311

25 100,00

10001

031 311

1 000,00

Inventarizace majetku

Dne 7. 10. 2014 byl vydán starostou obce p. Josefem Střechou Plán inventur na rok 2014.
Inventarizace se řídila vnitřní směrnicí o provedení inventarizace. Hlavní inventarizační
komise došla k závěru, že nebyly zjištěné inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly.
Výsledky inventarizace vzalo na vědomí zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 4. 3. 2015.
Finanční prostředky v Kč
Podrobný stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 v Kč
Pokladna

3 827,00

Bankovní účet u Komerční banky

834 662,95

Bankovní účet u ČNB

438 181,60

Bankovní účet u WSPK von 1842

2 023 753,47

Celkem

3 300 425,02

Obec přijala v roce 2014 půjčku od VAK Znojemsko ve výši 1 000 000,- Kč na stavbu
kanalizace.
Inventarizační zpráva Hlavní inventarizační komise o provedení řádné inventarizace
ke dni 31. 12. 2013 je přílohou č. 2, Podrobný soupis přírůstků přílohou č. 3 a Podrobný
soupis úbytků je přílohou č. 4 a Rozvaha ke dni 31. 12. 2013 je přílohou č. 5 k Závěrečnému
účtu obce Vítonice za rok 2013.

IV. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění činí 1 107 703,59 Kč.
Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2013 je přílohou č. 6 k závěrečnému účtu obce.
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V.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery

Údaje v tabulkách jsou v Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně

Poskytovatel
SR ČR - MF
Jihomoravský kraj

ÚZ

Účel

Položka

Neinvestiční dotace na výkon
státní správy
Investiční dotace na
339 rekonstrukci soc.zařízení v KD

Příjem

Čerpání

%

4112

54 400,00

54 400,00 100,00

4222

99 000,00

99 000,00 100,00

SZIF ČR

89513 Investiční dotace na
89514 rekonstrukci střechy KD

4213

615 723,00

615 723,00 100,00

SZIF ČR

89517 Investiční dotace na
89518 rekonstrukci soc.zařízení v KD

4213

379 039,00

379 039,00 100,00

SZIF ČR

89517 bezpečnosti – chodníky kolem
89518 zastávky

4213

286 482,00

286 482,00 100,00

SR ČR - MF

Dotace na volby do
zastupitelstev obcí a Senátu
98187 PČR

4111

23 000,00

18 793,95

81,71

SR ČR - MF

98193 Evropského parlamentu

4111

17 000,00

11 576,40

68,09

SR ČR + fondy
EU

13234 Dotace na VPP

4116

64 322,00

64 322,00 100,00

Investiční dotace na zvýšení

Dotace na volby do

Komentář k tabulce:
Obec v roce 2014 přijala dotace ze SZIF ve výši 1 281 234,- Kč. Do této výše byla zahrnuta dotace
na zajištění bezpečnosti maminek a dětí – jednalo se o chodníky kolem silnice a zastávky, výše
dotace činila 286.482,-Kč (dotace UZ 89517 57 295,-Kč - spoluúčast ČR, UZ 89518 - 229 177,- Kč
- spoluúčast EU). Dále ze SZIF byla přijata dotace na rekonstrukci střechy kulturního domu ve výši
615 723,- Kč (dotace UZ 89513 činila 153 931,- Kč - spoluúčast ČR, UZ 89514 – spoluúčast EU
byla ve výši 461 792,- Kč). V roce 2014 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, která byla
hrazena částečně z dotace ze SZIF ve výši 379 039,- Kč (spoluúčast EU s UZ 89518 činila 303 231,Kč, spoluúčast ČR s UZ 89517 činila 75 808,- Kč). Dotace byly čerpány v režimu ex-post a byly
vyčerpány v plné výši.
Dále obec v roce 2014 přijala investiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 99 000,- Kč
na rekonstrukci sociálního zařízení. Dotace byla vyčerpána v plné výši a řádně vyúčtována.
V roce 2014 čerpala obec neinvestiční dotace z Úřadu práce ve výši 64 322,- Kč, která byla
vyčerpána v plné výši.
Dále obec obdržela dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 17 000,- Kč, která nebyla
vyčerpána, a vratka ve výši 5 423,60 Kč byla vrácena na účet Jihomoravského kraje s měsíci lednu
2015. Dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR ve výši 23 000,- Kč nebyla vyčerpána a
vratka ve výši 4 206,05 Kč byla vrácena na účet Jihomoravského kraje v měsíci lednu 2015.
Obec v roce 2014 přijala dotaci na výkon státní správy ve výši 54 400,- Kč, dotace je poskytována
z účtu Jihomoravského kraje.
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Poskytnuté transfery ostatním organizacím, občanským sdružením
Obec je členem sdružení Energoregion 2020, Koněšín, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
se sídlem ve Znojmě, Znojemské vinařství, Znojmo.
Příjemce

IČO

Znojemské vinařství

27009581 Členský příspěvek

5222

12 842,00

Energoregion 2020

47438126 Členský příspěvek

5229

2 844,00

OSH ČMS

Členský příspěvek

5229

964,00

SDH Vítonice

Neinvestiční příspěvek

5229

15 000,00

Účel

POL

Celkem

Kč

31 650,00

Výsledek hospodaření dobrovolných svazků obcí, kterých je obec Vítonice členem, byl projednán
na zasedáních zastupitelstva obce Vítonice a zastupitelstvo obce Vítonice jej vzalo na vědomí.
Dne 4. 2. 2015 byla provedena kontrola poskytnutého příspěvku SDH Vítonice ve výši 15 000,- Kč,
který podléhá finanční kontrole dle zák. č. 312/2001 Sb. o finančních kontrolách. Nebyly shledány
nedostatky.
Poskytnuté transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Příjemce

IČO

Městys Prosiměřice

00293415 Neinvestiční výdaje, ŠJ

893

Město Znojmo

Neinvestiční výdaje,
00293881 přestupková komise

Účel

ORG

Členský příspěvek
Neinvestiční provozní
příspěvek

VAK Znojemsko
DSO Skupinový
vodovod Žerotice

45671745

DSO VAK Znojemsko

74571745 Investiční příspěvek

Celkem

Kč

ODPA

POL

17 058,00

3141

5321

940

3 000,00

6171

5321

965

4 500,00

2321

5329

34 600,00

2310

5329

2 226 000,00

2321

6349

965

2 285 158,00

VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítonice
za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce Vítonice za rok 2014 provedli pracovníci kontrolního
odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje Bc. Dagmar Dohnalová a Bc. Veronika
Rychlá. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla
vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo
dne 5. listopadu 2014, a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,
které proběhlo dne 2. března 2015.
Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Vítonice, okres Znojmo:

„Při přezkoumání hospodaření obce Vítonice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky“.
Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Vítonice za rok 2014 je přílohou
č. 7 k Závěrečnému účtu obce Vítonice, okres Znojmo, za rok 2014.
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VII. Vedení účetnictví
Obec Vítonice používá pro zpracování účetnictví program KEO-W od firmy Alis, s.r.o,
Česká Lípa.
Obec Vítonice vedla účetnictví v roce 2014 v plném rozsahu dle zák. č. 563/1991 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků.
Obec Vítonice v roce 2014 neprovozovala hospodářskou činnost.
Obec Vítonice nebyla v roce 2014 plátcem DPH.
Rozvahový den, k němuž byla účetní závěrka sestavena: 31. 12. 2014.
Účetní závěrka je součástí rozhodování o hospodaření obce a je schválena současně
při schvalování závěrečného účtu obce.
Důvodová zpráva ke schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce, kterou sestavila účetní
obce, je přílohou č. 8.

VIII. Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Vítonice za rok 2014
Návrh závěrečného účtu obce Vítonice za rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce obce
Vítonice. Vzhledem k rozsáhlosti všech příloh jsou tyto přílohy uloženy k nahlédnutí
na Obecním úřadě Vítonice, Vítonice 54, 671 61 Prosiměřice, a to v úřední hodiny: pondělí
7:30 – 12:00 a 13:00-15:00, středa 7:30 – 12:00 a 13:00 – 18:00, pátek 7:30 – 13:00.
Dále byl návrh závěrečného účtu v plném rozsahu zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to: http://www.vitonice.info/

IX. Projednání závěrečného účtu obce Vítonice za rok 2014
Návrh závěrečného účtu obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 byl řádně zveřejněn
vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období
od …………………… do …………………….. .
Ve stejném období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Dne …………………… se uskutečnilo řádné zasedání zastupitelstva obce Vítonice.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly v rámci jeho projednávání vzneseny.
Projednání závěrečného účtu obce bylo uzavřeno usnesením č. ……………………:
Usnesení schvalujícího orgánu:
„Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Vítonice bez výhrad
a schvaluje Závěrečný účet obce Vítonice, okres Znojmo, za rok 2014 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vítonice, okres Znojmo, za rok 2014, a to bez výhrad.“
__________________________________________________________________________
Zpracovala: Bc. Jana Cahová
Zpracováno dne: 11. 3. 2015
Josef Střecha
starosta obce
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Doložka o vyvěšení návrhu závěrečného účtu obce Vítonice za rok 2014

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

……………………………..

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:
Sňato dne: ………………………………………………

Osoba, která vyvěšení provedla: Josef Střecha

Podpis: ……………………………

Razítko: …………………………..

9

