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Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2011.

Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňuje Obec Tetčice návrh na závěrečný
účet obce za rok 2011.

Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011 v Kč

Příjmy                         schválený rozpočet      upravený rozpočet               skutečnost      % čerpání UR

Daňové příjmy 7 722 000,-         7 723 600,-            8 206 409,86                106,25
      Nedaňové příjmy   238 700,-            244 500,-   339 675,92                138,93  
      Kapitálové příjmy            0,-           0,-                        0  ,-
      Přijaté transfery     15 000,-            817 700-              817 537,20                   99.98                     
Příjmy celkem           7 975 700,-          8 785 800,-           9 363 622,98                   106,58
Příjmy po konsolidací   7 960 700,-                8 770 800,-                  9 348 622,98                   106,59 

Běžné výdaje12 085 400,-           12 910 700,-          9 281 916,42                    71,89    
      Kapitálové výdaje  1 428 500,-          1 413 300,-             890 133,00                    62,98
Výdaje celkem           13 513 900,-        14 324 000,-        10 172 049,42                     71,01        
Výdaje po konsolidaci   13 498 900,-            14 309 000,-               10 157 049,42                     70.98

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2010 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby
Zastupitelstvo Obce Tetčice schválilo na svém zasedání č. 8/2010 dne 21. 12. 2010 rozpočet obce na rok 2011. Rozpočet Obce Tetčice byl
sestaven a schválen ve výši 13 513 900 Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 7 975 700  Kč
a financováním ve výši 5 538 200 Kč.
K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z v celkovém objemu 802 700 Kč. Jednalo
se především o dotace na obnovu památek a dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ze státního rozpočtu. Zbývající rozpočtová opatření
neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu obce.
Příjmy Obce Tetčice se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy. Celkové příjmy obce
byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2011 ve výši 7 960 700 Kč po konsolidaci. V upraveném rozpočtu k 31. 12.2011 počítala obec
s příjmy po konsolidaci v celkové výši 8 770 800 Kč. Příjmy byly plněny celkově na 106,59 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším
plněním daňových a nedaňových příjmů.
Celkové výdaje Obce Tetčice byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2011 ve výši 13 498 900 Kč po konsolidaci. Upravený rozpočet
výdajů po konsolidaci dosáhl k 31. 12. 2011 výše 14 309 000 Kč. Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi. Skutečné čerpání výdajů
po konsolidaci k 31. 12. 2011 dosáhlo výše 10 157 409,42 Kč, což představuje plnění na 70,98 % upraveného rozpočtu. 

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem
konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi
bankovními účty obce dosáhl v roce 2011 hodnoty 15 000 Kč, přesun prostředků Sociálního fondu.
Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky
z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě
přebytkového rozpočtu. V roce 2011 byl upravený rozpočet Obce Tetčice schodkový, zapojením zdrojů minulých let ve výši 5 538 200 Kč
(financování) byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná. 

Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)
Majetek Obce Tetčice představuje majetek vedený v účetnictví obce a majetek vedený na podrozvahových účtech - zde se jedná především
o majetek obce předaný k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci obce, který je veden v jejich účetnictví. 
Inventarizační komise ve své Závěrečné zprávě z provedené inventarizace konstatovala, že inventarizace proběhla v souladu s vydaným
opatřením a stanoveným harmonogramem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně drobného, ostatní majetek, pohledávky a závazky
a podrozvahové účty byly inventarizovány k rozhodnému dni 31. 12. 2011. Inventury byly provedeny dokladově, fyzicky nebo kombinovanou
metodou. Skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a ostatních aktiv a pasiv byl porovnán s účetním a evidenčním stavem podle inventurních
soupisů členy inventarizační komise s výsledkem: Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl, účetní stav souhlasí se stavem fyzickým.
Příloha: Zápis inventarizační komise, Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání provedeno nezávislým auditorem a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění ve dnech 6. a 7. 2. 2012.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Tetčice za rok 2011 nebyly shledány chyby a nedostatky, které by měly negativní dopad na hospodaření
obce v budoucnosti.



Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, statním fondům 
      a rozpočtům a dotace poskytnuté v Kč k 31. 12. 2011
Z rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj obdržela Obec Tetčice v roce 2011 dotaci v celkové výši 164 472,-Kč. Finanční prostředky byly určeny
pro obnovu Kříže na Křibech a Kříže u kapličky Dále obdržela obec z Ministerstva kultury dotaci na obnovu tech. vybavení místní knihovny ve výši
15 000,-Kč. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace, obdržela obec dotaci z Jihomoravského kraje na restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého
ve výši 118 000, -Kč. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra obdržela Obec Tetčice dotaci na sčítání lidu v roce 2011 ve výši 5 365,-Kč. Tato
dotace nebyla využita. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost obdržela ZŠ a MŠ Tetčice dotaci na akci EU peníze
školám ve výši 187 000,20 Kč. Tato dotace bude vyúčtována až v roce 2012.

ÚZ     Účel poskytnuté dotace                        Poskytnuto                 Skutečně použito
00332          Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého        118 000,-         118 000,-
   34053   Obnova tech. vybavení knihovny           15 000,-          15 000,-
   98005           Sčítání lidu,bytů a domů v 2011                  5 365 ,-                             0,-
   17027           Obnova kříže na Křibech a u Kapličky     164 472                     164 472

Všechny dotace byly v řádném termínu vyúčtovány.
          
Příloha : Tabulky finančního vypořádání roku 2011

Hospodaření příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tetčice v roce 2011
Ke dni 31. 12. 2011 byla obec zřizovatelem 1 příspěvkové organizace
Příspěvkové organizaci byly poskytnuty obcí k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 1 046 000,- Kč. 
Příspěvková organizace mimo výše zmíněný příspěvek hospodařily také s finančními prostředky poskytnutými od jiných subjektů, které nebyly
poskytnuty přes rozpočet zřizovatele, tj. z Jihomoravského kraje. 
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost obdržela ZŠ a MŠ Tetčice dotaci na akci EU peníze školám ve výši 187 000,20
Kč. Tato dotace bude vyúčtována až v roce 2012.

       Výnosy a náklady v   Kč 
      Výnosy celkem:  
hlavní činnost                    3  646 953,99
hospodářská činnost               79 840,00
            
z toho příspěvek obce        1 046 000,-00   

 
Náklady celkem:     
hlavní činnost             3 646 388,69
hospodářská činnost       79 823,35
Hospodářský výsledek: po zdanění 
z hlavní činnosti                      565,30
z hospodářské činnosti              16,65
      
 Příloha: Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů.

Tvorba a použití peněžních fondů v Kč

      Fond                                              příděl do fondu                 čerpání                 zůstatek
     Sociální                                                 15 000,-                      14 234.36             14 044.19 

Příloha: Výpis bank. účtu sociálního fondu

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2011 v Kč
Zastupitelstvo obce schválilo 9 žádostí v celkové částce 68 500 Kč. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých akcí nebo na provozní náklady byly
v roce 2011 poskytnuty na základě jednotlivých žádostí žadatelů. Následně bylo předloženo vyúčtování vynaložených nákladů. Poskytnuté
příspěvky byly plně vyčerpány. Organizace TJ Sokol z celkové poskytnuté částky 20 000 Kč, vrátila v souvislosti s vyúčtování 3 000,-Kč.
Organizace Karting Team Nevřivý a Ovšem,Ovšem nepředložila vyúčtování do termínu uvedeného na smlouvě o poskytnutí dotace.
Příspěvky určené k vyúčtování
      Poskytnuto – subjekt                                                 účel                                  výše Kč

FC Slovan Rosice                           provozní náklady                          10 000,-
Volejbalový klub Psycho                provozní náklady                          10 000,-
Šachový klub Tetčice o. s.               provozní náklady                         15 000,-

Gymnazijní společnost Zastávka o. s. :    provozní náklady                    2 000,-
Jezdecký klub Menuet :                      příspěvek na akci                       3 000,-



TJ Sokol Tetčice  :                   příspěvek na akci              20 000(vráceno 3000)
Ovšem Ovšem o.s.                     příspěvek na akci                               3 000,-
Karting Team Nevřivý              provozní náklady                                5 000,-
Ing.Bohuslav Dokoupil               příspěvek na akci                                500,-

Příloha: Vyúčtování neinvestičních dotací od jednotlivých organizací

. Příspěvky bez vyúčtování
      Poskytnuto – subjekt                                                 účel                                  výše Kč

 Obec Zastávka                      požární ochrana                                  50 000,-
 Město Rosice                        práce policie Rosice                            53 932,-
 Město Rosice         náklady na žáky(ZŠ Rosice)                            231 194,-
 Sdružení SVaK Ivančice         členský příspěvek                            20 560,-        
 Svaz měst a obcí                     členský příspěvek                          3 998,20
Město Rosice                            přestupky                                        22 400,-
Mikroregion Kahan                 provoz.náklady                                41 200 ,-
Sdružení místních samospráv  členský příspěvek                             1 999,-
Energoregion  2020                   členský příspěvek                               999,- 
IDS JMK                                 provozní náklady                            49 950 ,-

Cizí prostředky – Přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček, leasing v roce 2010

Na základě smlouvy mezi SVaK Ivančice a Obcí Tetčice o spoluúčasti na investiční akci – Čistírna odpadních vod je obec povinna splácet finanční
spoluúčast dle této smlouvy ve výši 226 500,- Kč ročně. Úvěr bude splacen 30. 9. 2020.
V roce září 2011 byl splacen leasing uzavřený se poskytovatelem  VB Leasing CZ, spol. s.r.o. na nákladní automobil Bucher schorling BU 100.

Účel půjčky             Výše půjčky        Roční splátka Kč    Zůstatek         Splatnost půjčky 

Vybudování  ČOV   2 180 063,- Kč       226 500,- Kč    1 953 563,- Kč       30.09.2020
Leasing CZ,                317 547,- Kč       317 547,- Kč          0      ,- Kč         splaceno
  

Hospodářská činnost obce:
    Obec nemá hospodářskou činnost.
 Závěr 
Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu obce k 31. 12. 2011 činil 5 547 218,74 Kč. K 31. 12. 2010 činil celkový zůstatek
finančních prostředků na bankovním účtu obce 6 356 410,82 Kč. Zůstatek byl snížen o částku 809 192, 08 Kč.
Mezi významný kapitálový výdej patří nákup pozemků v hodnotě 382 100,-Kč a splátky ČOV ve výši 226 000,-Kč.
Významnou část realizovaných výdajů tvoří provozní příspěvek poskytnutý Základní a mateřské škole Tetčice ve výši 1 046 000,-Kč, příspěvek
Městu Rosice – neinvestiční náklady na žáky naší obce navštěvující ZŠ Rosice pátou až devátou třídu ve výši 231 194,-Kč, oprava komunikace ve
výši 198 360,-Kč a oprava křížů na Křibech a u Kapličky, a socha Sv. Jana Nepomuckého, kterou obec z vlastních zdrojů financovala částkou
269 288,-Kč.

Výsledek hospodaření po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje ztrátu ve výši 327,94 Kč. Tento údaj vyjadřuje zcela jiný rozměr
hodnocení hospodaření obce, neboť jsou v něm obsaženy všechny aspekty akruálního principu zobrazování ekonomických skutečností. Akruální
princip znamená, že se veškeré hospodářské operace účtují, ale hlavně také vykazují (zobrazení ve výkazech účetních závěrek) v období, kdy se
uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny. Na rozdíl od údaje o celkovém zůstatku finančních prostředků, jenž uvádí pouze porovnání
mezi přijatými platbami na účtu obce a platbami z účtů vyplacenými, vypovídá účetní hospodářský výsledek mj.

     V Tetčicích 16. 3. 2012

Starosta obce Martin Ambros

Vyvěšeno: 16. 3. 2012  

Sňato:    23. 5. 2012                                                                                                  

      
Schváleno zastupitelstvem obce Tetčice dne 26.6.2012




