Obec Tetčice
Palackého 177
664 17 Tetčice
IČO : 44947917
Bankovní spojení: 32125641/0100 , účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s.
E-mail : obec@tetcice.cz
Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014
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 2014.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2014 v Kč
Příjmy

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

% čerpání RU

Daňové příjmy
9 386 000,00
Nedaňové příjmy
132 300,00
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
224 700,00
Příjmy celkem
9 743 000,00
Př. po konsolidací 9 713 000,00

10 521 500,00
178 500,00

11 784 225,54
331 369,58

112,00
185,64

390 200,00
11 090 200,00
11 060 200,00

390 200,00
12 505 795,12
12 475 795,12

100,00
128,76
112,80

Běžné výdaje
9 506 500,00
Kapitálové výdaje
236 500,00
Výdaje celkem
9 743 000,00
Výd. po konsolidaci 9 713 000,00

11 702 500,00
6 276 700,00
17 979 200,00
17 949 200,00

9 169 955,60
3 379 274,86
12 549 230,46
12 519 230,46

78,36
53,84
69,80
69,75

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2014 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové
skladby
Zastupitelstvo Obce Tetčice schválilo na svém zasedání dne 17. 12. 2013 rozpočet obce na rok 2014.
Rozpočet Obce Tetčice byl sestaven a schválen ve výši 9 743 000, Kč, a to jako vyrovnaný.
K nárůstu příjmů a výdajů v rozpočtu došlo zejména úpravou rozpočtu na základě přijatého neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu na opravu budovy základní školy. Dále byl upraven rozpočet na základě
přijatého neinvestičních transferů na volby, přijatými neinvestičními transfery od obcí na archeologickou
výstavu. Ke změně rozpočtu došlo především v souvislosti s investičními výdaji a to stavbou zaklenutí
potoka a stavbou veřejných prostranství. 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 po konsolidaci byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu
na rok 2014 ve výši 9 713 000,-Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12.2014 počítala obec s příjmy po
konsolidaci v celkové výši 11 060 200,- Kč. Skutečné příjmy po konsolidaci byly k 31. 12. 2014 ve výši
12 475 795,12 Kč. Příjmy po konsolidaci byly plněny celkově na 112,80 % upraveného rozpočtu zejména
v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů.
Celkové výdaje Obce Tetčice byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2014 ve výši 9 713 000,Kč po konsolidaci. Výdaje, po konsolidaci v upraveném rozpočtu, dosáhly k 31. 12. 2014 výše 17 949 200,Kč. Celkové navýšení bylo kryto rezervou z minulých let. Skutečné čerpání výdajů po konsolidaci
k 31. 12. 2014 dosáhlo výše 12 519 230,46 Kč, což představuje plnění výdajů po konsolidaci na 69,75 %
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
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prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty obce dosáhl
v roce 2014 hodnoty 30 000,- Kč, jedná se o 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 2014 byl upravený rozpočet Obce Tetčice schodkový, zapojením zdrojů minulých let ve výši 6 889
000,- Kč byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná. Skutečně však zdroj z minulých let byl zapojen jen ve
výši 43 435,34 Kč. Finanční majetek na bankovním běžném účtu se tedy snížil za rok 2014 jen o částku
43 435,34 Kč.

2) Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)
Rozvaha představuje majetek obce vedený v účetnictví k 31. 12. 2014, 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:
Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené
v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný a nehmotný majetek je evidován
prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky
poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.
Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.
Příloha: Inventarizační zpráva za rok 2014, Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2014
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
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 7 a 8. 1. 2015 a 20. a 21. 5. 2015.
Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. Při přezkoumání hospodaření jsme
nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na
hospodaření v budoucnosti.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, statním fondům
a rozpočtům a dotace poskytnuté v Kč k 31. 12. 2014
Na základě smlouvy s Obcí Neslovice, Obcí Kratochvilka a Městem Rosice obdržela Obec Tetčice
v roce 2014 finanční dar v celkové výši 15 000,-Kč. Finanční prostředky byly akci Archeologická výstava.
V roce 2014 byl také poskytnut ostatní neinvestiční transfer z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti
ve výši 11 000,- Kč.
V roce 2014 byla poskytnuta dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy,
příspěvek na školství a dotace na výkon zřizovatelských funkcí) ve výši 194 700,-Kč. Na tuto dotaci se
nevztahuje povinnost vyúčtování.
Obec Tetčice v roce 2014 také na základě smlouvy obdržela dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na
opravu fasády budovy základní školy ve výši 100 000,-Kč
Dále obdržela obec z Ministerstva financí ČR dotaci na volby.
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ÚZ
98348
98187

Účel poskytnuté dotace
Volby do Evropského parlamentu
Volby do zastupitelstev obcí

Poskytnuto
19 500,20 000,-

Skutečně použito
19 203,18 995,-

Všechny dotace byly v řádném termínu vyúčtovány.
Příloha: Tabulky finančního vypořádání roku 2014 a darovací smlouvy
5) Hospodaření příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tetčice v roce 2014
Ke dni 31. 12. 2014 byla obec zřizovatelem jedné příspěvkové organizace.
Příspěvkové organizaci byly poskytnuty obcí k financování jejich provozní činnosti prostředky
v úhrnné výši 1 303 563,- 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.


Výnosy celkem v Kč:
hlavní činnost

3 692 248,31



z toho příspěvek obce

1 303 563,00

Náklady celkem v Kč:
 hlavní činnost

3 685 918,12

Hospodářský výsledek:
 z hlavní činnosti

6 330,19

Příloha: Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů za rok 2014.
6) Tvorba a použití peněžních fondů v Kč
Fond sociální
zůstatek k 1.1.2014 příděl do fondu
čerpání
zůstatek k 31. 12. 2014

32 506,49
30 000,00
13 295,78
49 210,74

Celkový zůstatek finančních prostředků na účtu sociálního fondu obce k 31. 12. 2013 činil 49 210,74Kč.
K 31. 12. 2013 činil celkový zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu obce 15 808,07 Kč.
Zůstatek byl zvýšen o částku 32 506,49 Kč.
Tvorba a čerpání fondu se řídila rozpočtem a Směrnicí č. 1/2013-tvorba a čerpání Sociálního fondu Obce
Tetčice.
Příloha: Výpis bank. účtu sociálního fondu.
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7) Přehled poskytnutých příspěvků, dotací a darů v roce 2014 v Kč
Zastupitelstvo obce schválilo na 10 příspěvků v celkové částce 70 526,70 Kč. Finanční prostředky na
realizaci jednotlivých akcí nebo na provozní náklady byly v roce 2013 poskytnuty na základě jednotlivých
žádostí. Následně bylo předloženo vyúčtování vynaložených nákladů. Poskytnuté příspěvky byly
vyčerpány.
Příspěvky určené k vyúčtování
Poskytnuto – subjekt









FC Slovan Rosice
Šachový klub Tetčice o. s.
Junák, svaz skautů a skautek ČR
VK Psycho
Středisko volného času Rosice
Ing. Dokoupil Bohuslav
Ing. Dokoupil Bohuslav
Ing. Dokoupil Bohuslav

účel

výše Kč

provozní náklady
provozní náklady
provozní náklady
provozní náklady
akce Instruktoři
příspěvek na akci
příspěvek na akci
příspěvek na akci

10 000,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
4 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

Příloha: Vyúčtování neinvestičních dotací od jednotlivých organizací
Příspěvky bez vyúčtování
Poskytnuto – subjekt










účel

výše Kč

Obec Zastávka
požární ochrana
Sdružení SVaK Ivančice
členský příspěvek
Svaz měst a obcí
členský příspěvek
Město Rosice
přestupky
Mikroregion Kahan
provozní náklady
Sdružení místních samospráv členský příspěvek
Energoregion 2020
členský příspěvek
IDS JMK
provozní náklady
Nemocnice Kyjov
příspěvek na operaci opatrovance

50 000,00
21 180,00
4 156,60
21 000,00
42 760,00
3 054,00
4 687,00
54 350,00
1 700,00

8) Cizí prostředky – Přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček v roce 2014
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.
Účel půjčky:
Vybudování ČOV
Výše půjčky k 1. 1. 14 - 1 500 563,00 Kč
Roční splátka Kč
226 500,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 14 1 274 063,00 Kč
Splatnost půjčky 30. 09. 2020
Příloha: Ověření účetní závěrky – zůstatek splátky půjčky k 31. 12. 2014
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9) Hospodářská činnost obce:
Obec nemá hospodářskou činnost.
10) Společnost KTS Ekologie s.r.o.:

Obec Tetčice je od roku 2008 spoluvlastníkem firmy KTS Ekologie s.r.o., se sídlem Hutní osada
14, Zastávka, vklad Obce Tetčice je ve výši 25 tis. Kč. Společnost KTS Ekologie s.r.o. se zabývá
svozem a likvidací odpadu a technickými službami.
Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 650,-tis. Kč.
Její výsledek hospodaření činil v roce 2014 : zisk 587,- tis. Kč.
Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2014 : 1 884,-tis Kč
Aktiva společnosti činí k 31. 12. 2014 : 7 417,- tis. Kč netto
Pasiva společnosti činí k 31. 12. 2014 : 7 417,-tis. Kč
Příloha: Účetní závěrka za rok 2014

11) Závěr

Konečný zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu obce, zřízeného u Komerční banky,
a.s. k 31. 12. 2014 činil 6 501 640, 32 Kč.
Konečný zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu obce, zřízeného u Komerční banky,
a.s. k 31. 12. 2013 činil 6 895 851,54 Kč.
Na základním běžném účtu obce, zřízeného u České národní banky byl konečný zůstatek
k 31. 12. 2014 ve výši 507 046,66 Kč
Na základním běžném účtu obce, zřízeného u České národní banky byl konečný zůstatek
k 31. 12. 2013 ve výši 172 975,03 Kč
Konečný zůstatek finančních prostředků na běžném účtu fondů obce, zřízeného u Komerční banky, a.s.
k 31. 12. 2014 činil 49 210,74 Kč.
Konečný zůstatek finančních prostředků na běžném účtu fondů obce, zřízeného u Komerční banky, a.s.
k 31. 12. 2013 činil 32 506,49 Kč.
Celkový zůstatek krátkodobého finančního majetku na běžném účtu se snížil v roce 2014 o částku 43 435,34
Kč.
Mezi významné výdaje roku 2014 patří splátky ČOV, odvoz odpadů, provozní příspěvek poskytnutý
Základní a mateřské škole Tetčice, stavba II/394 Tetčice průtah, 3. Stavba, veřejná prostranství, Tetčice-ul.
Nádražní, zaklenutí potoka, Rekonstrukce objektu střechy ZŠ Tetčice.
Výsledek hospodaření po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk ve výši
2 164 257,14 Kč. Tento údaj vyjadřuje zcela jiný rozměr hodnocení hospodaření obce, neboť jsou v něm
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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, výpisy bankovního účtu ze dne 31. 12. 2014
V Tetčicích 21. 5. 2015

Starosta obce Jan Šon v.r.
Vyvěšeno: 22. 5. 2015
Sňato: 9. 6. 2015
Schváleno: 9. 6. 2015
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