
Obec TetČice
Palackého 177
664 17 Tetčice
Ičo : 44947917
Bankovní spojení: 32125-641/0100 ‚ účet zřízen u Komerční Banky Rosice
E-mail: obecOiUetcice.cz

Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2012

Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu v platném znění
zveřejňuje Obec Tetčice návrh na závěrečný účet obce za rok 2012.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012 v KČ

Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % čerpání RU

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidací

8 038 000,-
255 000,-

0,-
15 000,-

8 308 000,-
8 293 000,-

13879000,-
13 864 000,-

8 060 000,-
402 100,-

0,-
486 600-

8 948 700,-
8 933 700,-

14 196 900,-
14 181 900,-

9 395 329,77
452 168,16

5 000 ‚-

486 466,80
10338964,73
10323 964,73

10731 294,33
10 716 294,33

99,97
115,54
115,56

80,18
2078
75,59
75,56

Příloha: Výkaz FIN 2-1
skladby

2 k31. 12. 2012 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové

Zastupitelstvo Obce Tetčice schválilo na svém zasedání č. 9/2011 dne 13. 12. 2011 rozpočet obce na
rok 2012. Rozpočet Obce Tetčice byl sestaven a schválen ve výši 13 879 000, Kč, a to jako schodkový.
Schválený objem zdroju byl tvořen příjmy v celkové výši 8 308 000,-Kč a financováním ve výši
5 571 000,- Kč.

K nárůstu rozpočtu příjmu a výdaju došlo zejména úpravou neinvestičního
neinvestičních transferu na volby a neinvestičního transferu pro zřízenou
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 2012
ve výši 8 293 000,-Kč Po konsolidaci. V upraveném rozpočtu k 31. 12.2012 počítala obec s příjmy po
konsolidaci v celkové výši 8 933 700,- Kč. Příjmy byly plněny celkově na 115,56% upraveného rozpočtu
zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů.

Celkové výdaje Obce Tetčice byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši
13 864 000,-Kč Po konsolidaci. Upravený rozpočet výdaju Po konsolidaci dosáhl k 31. 12. 2012 výše
14 181 900,- Kč. Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými příspěvky. Skutečné čerpání výdaju po

116,57
112,45

Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci

Běžné výdaje 10 742 500,- 13 099 900,- 10 503 354,33
Kapitálové výdaje 3 136 500,- 1 097 000,- 227 940,00

daru na opravu památky,
příspěvkovou organizaci.
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konsolidaci k 31. 12. 2012 dosáhlo výše 10 716 294,33 Kč, což představuje plnění na 75,56 %
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 2012 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 2012 byl upravený rozpočet Obce Tetčice schodkový, zapojením zdrojů minulých let ve výši
5 248 200,- Kč byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná. Skutečně byl zapojen zdroj z minulých let ve
výši 392 329,60 Kč. Cástka 329 329,60 nám vyjadřuje snížení stavu fmančniho majetku na bankovním
účtu.

2) Hospodaření s majetkem (rozvaha ± zápis z inventarizace)

Rozvaha představuje majetek obce vedený v účetnictví k 31. 12. 2012, majetek vedený
na podrozvahových účtech vyjadřuje mimo jiné majetek obce předaný k vlastnímu hospodářskému
využití příspěvkové organizaci obce, věcná břemena k pozemkům, a majetek v hodnotě nižší než je
stanovena zákonem.

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. 2012. 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. 2012

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkoumání bylo 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 10. a 11. 9. 2013 a 6. a 7. 2. 2013.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Tetčice za rok 2012 nebyly shledány chyby a nedostatky, které
by měly negativní dopad na hospodaření obce v budoucnosti.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, statuím fondům
a rozpočtům a dotace poskytnuté v Kč k 31. 12. 2012
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Na základě smlouvy s Nadací ČEZ obdržela Obec Tetčice v roce 2012 dotaci v celkové výši 100 000,-Kč.
Finanční prostředky byly určeny pro obnovu Kříže na ulici Neslovické . Dále obdržela obec
z Ministerstva financí CR dotaci na volby.

V roce 2012 byla poskytnuta dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy,
příspěvek na školství a dotace na výkon zřizovatelských funkcí) ve výši 322 800,-Kč. Na tuto dotaci se
nevztahuje povinnost vyúčtování.

ÚZ Účel poskytnuté dotace Poskytnuto Skutečně použito
98008 Volba prezidenta 1 000,- 0,-
98193 Volby do zastupitelstev krajů 23 000,- 17537,-

Obnova kříže na ul. Neslovické 100 000,- 100 000,-

Všechny dotace byly v řádném termínu vyúčtovány.

Příloha: Tabulky fmančního vypořádání roku 2012

5) Hospodaření příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tetčice v roce 2012

Ke dni 31. 12. 2012 byla obec zřizovatelem 1 příspěvkové organizace

Příspěvkové organizaci byly poskytnuty obcí k financování jejich provozní činnosti prostředky
v úbrnné výšil 384 000,- Kč.

Příspěvková organizace mimo výše zmíněný příspěvek hospodařily také s fmančními 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 124 666,80- Kč. Tato dotace bude vyúčtována až v roce 2013.

Výnosy celkem v Kč:
. hlavní činnost 4 230 927,67
. hospodářská činnost 72 080,-

. z toho příspěvek obce 1 384 000,-

Náklady celkem v Kč:
. hlavní činnost 4 230 448,96
. hospodářská činnost 71 849,37

Hosiodářský výsledek:
. z hlavní činnosti 478,7 1
. z hospodářské činnosti 230,63

Zastupitelstvo obce dne 9. 4. 2013 schválilo na základě ~ 30 zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění převedení hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřské školy Tetčice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace ve výši 709,34 Kč
do rezervního fondu příspěvkové organizace

3



Příloha: Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů.

6) Tvorba a použití peněžních fondů v Kč

Fond příděl do fondu čerpání zůstatek k 31. 12. 2012
Sociální 15 000,- 13 236,12 15808,07

Celkový zůstatek finančních prostředků na účtu sociálního fondu obce k 31. 12. 2012 činil 15 808,07 Kč.
K 31. 12. 2011 činil celkový zůstatek fmančních prostředků na bankovním účtu obce 14044,19 Kč.
Zůstatek byl zvýšen o částku 1 763,88 Kč.
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 13. 2. 2008.

Příloha: Výpis bank. účtu sociálního fondu

7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2012v Kč

Zastupitelstvo obce schválilo na 5 dotací v celkové částce 44 000,- Kč. Finanční prostředky na realizaci
jednotlivých akcí nebo na provozní náklady byly v roce 2012 poskytnuty na základě jednotlivých žádostí.
Následně bylo předloženo vyúčtování vynaložených nákladů. Poskytnuté příspěvky byly vyčerpány.
Organizace Sachový klub z celkové poskytnuté částky 15 000,-Kč, vrátila v souvislosti s vyúčtování 1,-
Kč.

Přísjěvky určené k vyúčtování
Poskytnuto — subjekt účel výše Kč

. FC Slovan Rosice provozní náklady 10 000,-

. Sachový klub Tetčicc o. s. provozní náklady 15 000,-

. Gymnazijní společnost Zastávka o. s. : provozní náklady 2 000,-

. Svaz tělesně postižených: provozní náklady 6 000,-

. Mighty Shake Zastávka provozní náklady 11 000,-

. Mažoretky Anife provozní náklady 3 000,-

Příloha: Vyúčtování neinvestičních dotací od jednotlivých organizací

. Přísuěvky bez vyúčtování
Poskytnuto — subjekt účel výše Kč

. Obec Zastávka požární ocbrana 50 000,-

. Město Rosice práce policie Rosice 14 108,-

. Město Rosice náklady na žáky(ZŠ Rosice) 148 920,-

. Sdružení SVaK Ivančice členský příspěvek 21 040,-

. Svaz měst a obcí členský příspěvek 4 019,80

. Město Rosice přestupky 12 000,-

. Mikroregion Kahan provozní náklady 42 000 ‚-

. Sdružení místních samospráv členský příspěvek 2 064,-

. Encrgoregion 2020 členský příspěvek 1 011,-

. lDS JMK provozní náklady 50 550,-
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8) Cizí prostředky — Přehled čerpání a splátek úvěru a pujček v roce 2012

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.
Uvěr bude splacen 30. 9. 2020.

Účel pujčky Výše půjčky k 1.1.12 Roční splátka Kč Zustatek k 31.12.12 Splatnost pujčky

Vybudování ČOV 1 953 563,- Kč 226 500,- Kč 1 727 063,- Kč 30.09.2020

9) Hospodářská činnost obce:
Obec nemá hospodářskou činnost.

Závěr

Celkový zustatek fmančních prostředků na bankovním účtu obce k 31. 12. 2011
K 31. 12. 2011 činil celkový zůstatek fmančních prostředku na bankovním účtu
Zůstatek byl sníženo částku 384 093,48 Kč.

Mezi významné výdaje roku 2012 patří oprava budovy Základní školy, splátky ČOV, odvoz odpadů,
provozní příspěvek poskytnutý Základní a mateřské škole Tetčice.

Výsledek hospodaření Po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje ztrátu ve výši
1 298 188,61 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

Příloha: Výkaz zisku a ztrát, výpis bankovního účtu ze dne 31.12.2012

V Tetčicích 25. 4. 2013

Starosta obce Martin Ambros

Vyvěšeno: ct~ “J 1013
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163 125,26 Kč.
547 218,74 Kč.
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