ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CVRČOVICE ZA ROK 2016
Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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1) PLNĚNÍ ROZPOČTU 2016
Rozpočet obce byl schválen dne 14.3.2016 jako schodkový, do schválení rozpočtu se
příjmy a výdaje řídily rozpočtovým provizoriem, schváleným ZO dne 21.12.2015. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách dne 25.2.2016 a sejmut 11.3.2016. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji byl pokryt přebytkem z předchozího roku ve výši 4.794.981,43 Kč.
V průběhu roku se uskutečnilo deset rozpočtových opatření.
Příjmy:
Popis příjmu
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem:
Výdaje:
Popis výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
schválený
upravený
7299700,-7971700,-8092483,42
331300,-370300,-370232,40
0,-8424900,-8424932,47
624200,-680600,-680272,15
8255200,-17447500,-17567920,44
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
schválený
upravený
9988400,-5145400,-5115139,24
3061700,-1520300,-1516140,66
13050100,-6665700,-6631279,90

Rekapitulace:
Podrobnější plnění rozpočtu viz. FIN 2 – 12 k 31.12.2016. Zůstatek na běžném účtu a
ČNB k 31.12.2016 činí 15.731.621,97 Kč. Příjmová část byla navýšena především o
zálohy na zakoupení pozemků za účelem výstavby RD a o dar na výstavbu sítí k RD.
Výdajová část rozpočtu byla ponížena a to z důvodu – neuskutečněných akcích např.
výstavba dlažby kolem pódia, oprava chodníků, vybudování dlažby kolem pódia apod.
Obec nemá zřízen žádný peněžní fond.
Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2016 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle
rozpočtové skladby.

2) ČERPÁNÍ DOTACÍ
Účelové dotace
ÚZ 00221 Dotace na Úpravu chodníku a
prostranství před obchodem
Jednoty
ÚZ 89450 Dotace na sekání zeleně za rok
2015
ÚZ 89023 Dotace na sekání zeleně za rok
2016
ÚZ 13101 Dotace na pracovníky VPP
ÚZ 98193 Dotace na volby do
Zastupitelstev krajů

Poskytnuto v
Kč
200.000,-

Čerpáno v Kč

Vratka Kč

200.000,-

0,-

1.825,62

1.825,62

0,-

51.852,53

51.852,53

0,-

290.794,-

290.794,-

0,-

22.000,--

11.995,-

10.005,-

Dotace byly čerpány dle pokynů ve smlouvách a byly řádně a včas vyúčtovány. Vratka dotace
na volby proběhla na účet Jihomoravského kraje dne 18.1.2017 ve výši 10.005,- Kč.
3) ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu
z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 27.10.2016 a na základě
výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 14.2.2017.
Kontrolu hospodaření provedli pracovníci Jihomoravského kraje na základě žádosti
obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a
DOS se závěrečným výrokem - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, viz. celková
zpráva.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
4) HOSPODAŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A KONTROLA POSKYTNUTÝCH
PŘÍSPĚVKU
Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, § 9, byla v roce 2016 provedena u:
 Mateřské školy Cvrčovice – příspěvek 400.000,- Kč na neinvestiční náklady. Dle
výkazu zisku a ztráty hospodářský výsledek příspěvkové organizace činil
k 31.12.2016 celkem 0,00 Kč
Název položky
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření




Kč

TJ Dynamo Cvrčovice – příspěvek 45.000,- Kč
Myslivecký spolek Pohořelice - příspěvek 15.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Cvrčovice – příspěvek 30.000,- Kč

1.982.265,77
1.982.265,77
0,00







Římskokatolická farnost Pohořelice – příspěvek 200.000,- Kč
Sdružení obcí Čistá Jihlava – členský příspěvek 21.875,- Kč
Sdružení hasičů Čech a Moravy – členský příspěvek 500,- Kč
Město Pohořelice – přestupková agenda 3.600,- Kč
Svaz měst a obcí – členský příspěvek 3.325,- Kč

Kontrola čerpání svěřených finančních prostředků od obce proběhla do stanoveného termínu
uvedeného ve smlouvě. Nebyly zjištěny žádné závady při hospodaření s poskytnutými
finančními prostředky z rozpočtu obce a se svěřeným majetkem.
5) VÝZNAMNÉ STAVBY A INVESTICE
Kapitálové výdaje tvoří především výstavba sítí k RD ve výši 427.483,51 Kč, projektová
dokumentace na Přístavbu a vestavbu MŠ ve výši 440.920,- Kč, výstavba chodníků ve výši
147.737,- Kč a příspěvek na výkopové práce na připojení optické sítí v obci ve výši 500 tis.
Kč. Došlo k úpravě chodníku a prostranství před ochodem Jednoty a opravě chodníků ve výši
644.069,86 Kč.
6) INVENTARIZACE
Inventarizace byla řádně provedena k 31.12.2016 a nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly. Nebylo účtováno o přebytku, manku, nebo škodě. Celkové aktiva majetku obce činí
brutto 102.546.563,44 Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2016 je ve výši 2.318.659,55 Kč
(zůstatek na účtu obce + pohledávky – stav dlouhodobých a krátkodobých závazků + ceniny)
viz. rozvaha.
Přehled přírůstků a úbytků majetku obce v roce 2016:
SÚ
AÚ

018

019

021

022

Druh
majetku
Drobný
dlouhodobý
nehmotný
majetek
Ostatní
dlouhodobý
nehmotný
majetek
Dlouhodobý
hmotný
majetek budovy
Samostatní
movité věci a
soubory

028

Drobný
dlouhodobý
hmotný
majetek

031

Pozemky

Stav k
1. 1. 2016

příbytek

Stav k
31. 12. 2016

úbytek

229.092,50

0,00

0,00

229.092,50

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

422.508,00

42.108.341,61

0,00

95.490,00

1.941.849,80

42.530.849,61

2.037.339,80

1.779.370,30

17.789.632,00

Vyřazení vodovodního řadu
pro areál statku

Prodej hasičského auta
TATRA
Nakoupena sekačka,
mulčovač, motorová pila,
svařovací invertor, vyřazena
motorová pila a led světla
Přecenění na reálnou hodnotu
– pozemku určený k prodeji

88.699,00

0,00

17.241,00

769.350,00

1.850.828,30

17.020.282,00

036

DHM určený
k prodeji

042

Nedokončený
dlouhodobý
hmotný
majetek
Ostatní
dlouhodobí
finanční
majetek

069

0,00

502.699,00

9.934.000,00

Přecenění na reálnou hodnotu

0,00

11.190.000,00

11.190.000,00

Projekt na přístavbu a
vestavbu MŠ, výstavba sítí k
RD

890.403,51

0,00

1.393.102,51

Akcie Vak

394.338,00

0,00

10.328.338,00

7) ČLENSTVÍ V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH
1.Obec Cvrčovice je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. V roce 2016
společnost vykázala celkové tržby a výnosy ve výši 349.994 tis. Kč, celkové náklady činily
347.180 tis. Kč. Hospodaření společnosti v roce 2016 skončilo ziskem ve výši 2.814 tis. Kč.
2. Obec Cvrčovice je člen dobrovolného svazku obcí Čistá Jihlava se sídlem v Pohořelicích.
V roce 2016 celkové příjmy sdružení činily 469.752,- Kč a náklady 453.732,- Kč. Výsledek
hospodaření činí 14.149 Kč. Zůstatek na běžném účtu SOČJ k 31.12.2016 činí 93.461,- Kč.

Závěrečný účet je občanům k nahlédnutí na obecním úřadě v době úředních hodin tj. pondělí
a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Podrobné náležitosti budou na požádání
předloženy. Dokument včetně příloh je zveřejněn v elektronické podobě prostřednictvím
internetových stránek obce na adrese www.cvrcovice.cz pod odkazem „obecní úřad –
hospodaření obce“.

Ve Cvrčovicích dne 12.5.2017

Zpracovala: Eva Benešová
účetní

Vyvěšeno i elektronicky:12.5.2017
Svěšeno i elektronicky: 29.5.2017
Schváleno ZO: 29.5.2017

Schválil: Mgr. Pavel Endlicher
starosta obce

