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--------------------------------------------------------------------------------------

PLÁN A PLNĚNÍ ROZPOČTU
Obec Jindřichov v roce 2016 hospodařila podle schváleného rozpočtu ve výši 6.683.000,- Kč včetně splátek
úvěru ve výši 500.004,- Kč. Tento rozpočet byl zastupitelstvem obce schválen na IX. zasedání dne 16. 12.
2015 jako vyrovnaný bez použití přebytku hospodaření předchozích let (usnesení ZO č. IX/B/7).
Rozpočtová opatření byla v roce 2016 provedena celkem 8x, v celkové výši + 1.755.053,86 Kč v příjmech a
výdajích. Konečná výše upraveného rozpočtu byla 8.523.304,61 Kč. Přebytek hospodaření z minulých let nebyl
do rozpočtu zapojen.

PŘÍJMY
NÁZEV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

tř. 1 – Daňové příjmy
tř. 2 – Nedaňové příjmy
tř. 3 – Kapitálové příjmy
tř. 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem

5.448.000,1.125.000,10.000,100.000,6.683.000,-

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

6.165.500,973.000,1.384.804,61
8.523.304,61

6.151.392,09
901.857,16
1.384.804,61
8.438.053,86

VÝDAJE
NÁZEV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Tř. 5 – Běžné výdaje
Tř. 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

5.607.996,575.000 ,6.182.996,-

UPRAVENÝ ROZPOČET

7.747.300,61
276.000,8.023.300,61

SKUTEČNOST

5.071.523,95
273.141,90
5.344.665,85

FINANCOVÁNÍ = rozdíl na bankovním účtu mezi 1.lednem a 31.prosincem, zahrnuje přijaté úvěry a jejich
splátky (minusová částka u financování znamená přírůstek finančních prostředků, plusová částka znamená úbytek
finančních prostředků)
NÁZEV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Tř. 8 – Financován
Financování celkem

+500.004,+500.004,-

UPRAVENÝ ROZPOČET

+500.004,+500.004,-

SKUTEČNOST

+498.907,+498.907,-
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-------------------------------------------------------------------------------------HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Obec Jindřichov provozuje jako podnikatelskou činnost hospodaření v obecních lesích. V roce 2016 činily
celkové náklady (těžba, přibližování, vyžínání, výsadba) na tuto činnost 560.843,80 Kč a výnosy (prodej
vytěženého dřeva) z této činnosti dosáhly částky 771.359,66 Kč. Rozpočet obce nebyl v roce 2016 z výsledku
hospodaření hospodářské činnosti posílen.

PŘIJATÉ TRANSFERY
 na výkon státní správy
zcela vyčerpáno – není předmětem vyúčtování

88.900,-

 za uskutečněné zásahy a školení a vybavení JPO
zcela vyčerpáno, vyúčtování v roce 2017

120.000,- UZ 14 004

 příspěvek z úřadu práce na VPP
130.000,- UZ 13 234
příspěvek byl přidělen na základě vykázané činnosti, tudíž byl vyčerpán beze zbytku – tato částka je doplatkem
za rok 2015
 příspěvek z úřadu práce na VPP
252.932,- UZ 13 013
příspěvek byl přidělen na základě vykázané činnosti, tudíž byl vyčerpán beze zbytku
 příspěvek na hospodaření v lesích
23.605,- UZ 00 450
příspěvek byl poskytnut na základě vykázané činnosti, tudíž byl vyčerpán beze zbytku
 dotace na stavbu kanalizace a ČOV
proplaceno dle fondem schválených faktur

- podíl SFŽP
- podíl FS (EU)

 dotace na opravu komunikací:
zcela vyčerpáno, vyúčtování v roce 2017
 dotace na vybavení JSDHO
zcela vyčerpáno a vyúčtováno

17.110,36
290.876,25

UZ 90 877
UZ 15 825

306.381,- UZ 17 027

:

 dotace z POV Ol. kraje (oprava soc. zařízení a kuchyně sálu)
zcela vyčerpáno a vyúčtováno

10.000,- UZ 00 415

120.000,- UZ 00 440

 dotace na volby do zastupitelstva Ol. kraje
25.000,- UZ 98 193
dotace nebyla vyčerpaná celá, částka 426,- Kč je předmětem vratky při vyúčtování v roce 2017
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-------------------------------------------------------------------------------------POSKYTNUTÉ TRANSFERY
Členské příspěvky do DSO „Rozvodí“
Členské příspěvky do mikroregionu„Hranicko“
Členské příspěvky do Svazu měst a obcí ČR
Veřejnoprávní smlouva s městem Hranice
Finanční dar SDH Jindřichov
Finanční dar Mysliveckému sdružení Varta Jindřichov
Finanční dar Svazu tělesně postižených Střítež nad Ludinou
Finanční dar TJ Střítež nad Ludinou
Finanční dar Charitě Hranice
Finanční dar ZUŠ Potštát
Finanční dar pro Hospic na Sv. Kopečku
Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti
Příspěvek na provoz varovného systému
(transfery jsou poskytovány na základě uzavřených smluv)

5 868,13.070,50
3 076,60
4 790,6.000,2.000,3 000,4 000,5.000,5.000,3.000,33.530,16.005,80

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
a) PŘÍJMY:
- během roku 2016 obec neuskutečnila žádný prodej pozemků
b) VÝDAJE:
- nedokončené investice – kanalizace a ČOV
265.518,90 Kč
(úroky z úvěru před zařazením majetku; GP na věcná břemena vedení kanalizace)
-HG průzkum (zdoj vody pro obec)
7.623,- Kč
(doúčtování administrace projektu)

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ
Obec Jindřichov nemá zřízeny žádné fondy.
Obec Jindřichov začala v roce 2016 tvořit rezervu na obnovu majetku vodovodu a kanalizace. Finanční
prostředky zůstávají na základním běžném účtu a jsou pouze analyticky odděleny. K 31.12.2016 činí výše
této rezervy 150.000,-Kč.

ČERPÁNÍ A SPLÁTKY ÚVĚRŮ
Obec Jindřichov čerpala v roce 2015 úvěr od ČS,a.s. ve výši 5.000.000,- Kč. Pravidelné měsíční splátky činí
41.667,- Kč, tj. 500.004,- Kč za celý rok. Na úrocích z úvěru bylo za rok 2016 zaplaceno celkem 82.272,30Kč
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PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Obec Jindřichov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres
Přerov, příspěvková organizace, která vznikla dnem 1. 1. 2003.
V roce 2016 poskytla Obec Jindřichov jako zřizovatel této organizaci dotaci na provozní výdaje ve výši
450.000,- Kč. Z tohoto příspěvku a ze zůstatku minulého roku bylo pořízeno: didaktické pomůcky pro ZŠ
3.737,-Kč, skříňky do šatny ZŠ 20.000,- Kč, žíněnka do tělesné výchovy 2.750,-Kč, rádio s CD přehrávačem
1.118,-Kč, skříňka na nádobí do ŠJ 2.856,-Kč, stoly a židle do jídelny 37.994,-Kč a další provozní výdaje.
Další transfery příspěvková organizace obdržela přímo od KÚOK, a jednalo se o:
UZ 33 353 dotace na přímé náklady
1.994.200,- Kč
Dotace nebyla zcela vyčerpána a v rámci vyúčtování bylo vráceno 1.260,- Kč (jedná se o částku nedočerpaných
odměn + odvodů k nim za výuku náboženství).
UZ 33 052 dotace na zvýšení platů v regionálním školství
Dotace byla zcela vyčerpána a vyúčtována

43.889,- Kč

Příspěvková organizace mimo hlavní činnost provozuje také činnost doplňkovou, kterou je vaření obědů pro
cizí strávníky (senioři v obci – převážná část cizích strávníků, zaměstnanci Luha zem. a.s., zaměstnanci Obce,
zaměstnankyně prodejny Jednota, příležitostní strávníci). V roce 2016 bylo v jídelně vydáno celkem 11 382
obědů (včetně přepočtených svačin MŠ). Z toho pro hlavní činnost 6 354 a pro činnost doplňkovou 5 028 porcí.
Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2016
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek

hl.činnost celkem
2 740 904,69
2 710 788,-30 116,69

hl.činnost /provoz/
704 075,69
673 959,-30.116,69

doplňková činnost
348 114,45
356 255,+8 140,55

(sloupec hl. činnost celkem zahrnuje i příjem a čerpání dotace na přímé náklady ze státního rozpočtu, tj. platy, odvody a ostatní
neinvestiční výdaje)

Dosažený výsledek hospodaření bude rozdělen a zaúčtován dle rozhodnutí zřizovatele.

zpracovala:
vyvěšeno: 3.5.2017

sňato: ………….

J. Biskupová

