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Komentář k závěrečnému účtu obce Jindřichov za rok 2014

Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo usnesením č. XX/D/10 rozpočet obce na rok 2014 ve
výši 5.791.000,- Kč jako vyrovnaný bez zapojení přebytku hospodaření minulých let. Během
roku byla prováděna 8x rozpočtová opatření, kterými byl rozpočet upraven v konečné fázi
jako vyrovnaný na výši 46.611.128,94 Kč. V těchto změnách bylo provedeno především
přijetí podílu dotace na výstavbu kanalizace a ČOV, dotace na vybudování nového zdroje
pitné vody pro obec, dále zapojení přebytku hospodaření minulých let a posílen byl rozpočet
i z účtu hospodářské činnosti. Skutečné příjmy za rok 2014 dosáhly výše 41.276.527,84 Kč a
celkové výdaje výše 45.554.253,91 Kč.
Stav finančních prostředků obce ke dni 1.1.2014 byl na ZBÚ vedeném u KB 4.025.743,97
Kč, na ZBÚ vedeném u ČNB 263.379,11 Kč, na účtu hospodářské činnosti vedeného u ČS
a.s. 1.001.677,34 Kč, hodnota krátkodobých PL u KB činila 1.298.185,72 Kč, v pokladně
hospodářské činnosti bylo 742,- Kč. Ke konci účetního období, tedy k 31.12.2014 bylo na
ZBÚ u KB 1.235.001,99 Kč, na ZBÚ u ČNB 970,39Kč, u ČS a.s. 294.525,19 Kč, v pokladně
hosp. činnosti bylo 648,- Kč. Krátkodobé PL KB byly během roku zrušeny a jejich hodnota
převedena na ZBÚ u KB.
Obec Jindřichov přijala v roce 2014 kromě dotace na výkon státní správy také dotaci na
výdaje za uskutečněný zásah a vybavení JPO, jíž je obec zřizovatelem. Tato dotace činila
131.326,- Kč a byla beze zbytku použita k danému účelu. V měsíci březnu byla obci po
provedené kontrole připsána na účet dotace ve výši 562.986,-Kč na realizovaný projekt
nového zdroje pitné vody pro obec, který se uskutečnil, a tudíž skutečné výdaje na něj byly
v roce 2013. Dále obec obdržela dotaci na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu ve
výši 24.000,-Kč – tato dotace nebyla cela vyčerpána a v rámci finančního vypořádání byla
vrácena nepoužitá část ve výši 4.910,-Kč; dále dotaci na volby do zastupitelstva obce a do
Senátu PČR ve výši 30.000,- Kč. Skutečné výdaje na byly nižší o 348,70Kč, a tuto částku
obec vrací v rámci vyúčtování se státním rozpočtem. Dalšími dotačními příjmy byl příspěvek
z Úřadu práce ČR na platy zaměstnanců úřadem práce doporučených a obcí přijatých na
veřejně prospěšné práce. Tato dotace činila celkem 307.666,- Kč a byla obci proplácena na
základě předložených vyúčtování skutečně vynaložených nákladů. Jelikož na dva
zaměstnance byla smlouva s Úřadem práce prodloužena, pokračuje příjem této dotace na
základě vykázaných výdajů ještě do března roku 2015.
Obec Jindřichov během roku 2014 ze svého rozpočtu poskytla příspěvky a finanční dary, a to
příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ve výši 450.000,- Kč, členské
příspěvky do DSO a SMOČR činily 18.657,80Kč, finanční dary nevýdělečným organizacím
byly poskytnuty v celkové výši 17.000,-Kč.
V oblasti hospodaření s majetkem obec v rámci narovnání užívacích vztahů vykoupila
pozemky v celkové výši 61.720,-Kč, naopak prodala pozemky v hodnotě 28.000,-Kč.
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Obec za rok 2014 vykázala obec také investiční činnost, a to vyúčtováním projektu
hydrogeologického průzkumu na nový zdroj pitné vody pro obec, který byl zahájen v roce
2012. Největší investiční výdaje měla obec na pokračování projektu Jindřichov – kanalizace
a ČOV, a to ve výši 39.954.236,90 Kč (akce byla projekčně zahájena v roce 2010). Výdaje
byly hrazeny především dotací SFŽP a FS.
V rámci neinvestičních výdajů provedla obec během letních prázdnin v části budovy ZŠ a MŠ
opravu podlah a výměnu části radiátorů, akce dosáhla částky 179.381,-Kč.
Hospodaření obce bylo v roce 2014 kontrolováno prostřednictvím kontrolního výboru, a
v rámci předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontroly bylo zajišťováno příkazcem
operace, hlavní účetní a správcem rozpočtu. Kontrola hospodaření vlastní příspěvkové
organizace byla zajišťována finančním výborem.
Krajský úřad Olomouckého kraje provedl, na základě podané žádosti, přezkum hospodaření
za rok 2014 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Inventarizace veškerého majetku a závazků byla v roce 2014 provedena již ke dni 30.9., a to
z důvodu konání voleb do zastupitelstva obce. K 31.12. byly provedeny pouze inventury
rozdílové. Řádně inventarizován byl také majetek svěřený k hospodaření příspěvkové
organizaci. Při těchto činnostech nebylo komisemi shledáno závad a rozdílů.
Závěrečný účet obce za rok 2014 a účetní závěrka obce i příspěvkové organizace za 2014
budou v zákonné lhůtě zastupitelstvem obce Jindřichov projednány a schváleny.

V Jindřichově, dne 31. 3. 2015, zpracovala: J.Biskupová

