ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JINDŘICHOV ZA ROK 2014
--------------------------------------------------------------------------------------

PLÁN A PLNĚNÍ ROZPOČTU
Obec Jindřichov v roce 2014 hospodařila podle schváleného rozpočtu ve výši 5.791.000,- Kč. Tento rozpočet
byl zastupitelstvem obce schválen na XX. zasedání dne 11. 12. 2013 jako vyrovnaný bez použití přebytku
hospodaření předchozích let (usnesení ZO č. XX/D/10).
Rozpočtová opatření byla v roce 2014 provedena celkem 8x, v celkové výši + 40.820.128,94 Kč. Konečná výše
upraveného rozpočtu byla 46.611.128,94 Kč. Přebytek hospodaření z minulých let byl do rozpočtu zapojen
v rámci rozpočtových opatření.
Za rok 2014 činily skutečné celkové příjmy obce 41.276.527,84 Kč a celkové výdaje 45.554.253,91 Kč.

PŘÍJMY
NÁZEV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

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

5.055.000,616.000,20.000,100.000,5.791.000,-

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

5.548.000,964.662,42.500,34.758.023,76
41.313.185,76

5.544.757,04
939.747,04
34.000,34.758.023,76
41.276.527,84

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

VÝDAJE
NÁZEV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

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

4.133.000,1.658.000,5.791.000,-

5.694.057,96
40.917.070,98
46.611.128,94

4.813.465,76
40.740.788,15
45.554.253,91

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Tř. 8 – Financování
Financování celkem

-

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

+5.297.943,18
+5.297.943,18

+4.277.726,07
+4.277.726,07

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JINDŘICHOV ZA ROK 2014
-------------------------------------------------------------------------------------HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Obec Jindřichov provozuje jako podnikatelskou činnost hospodaření v obecních lesích. V roce 2014 činily
celkové náklady (těžba, přibližování, vyžínání, výsadba) na tuto činnost 538.239,50,- Kč a výnosy (prodej
vytěženého dřeva) z této činnosti dosáhly částky 896.738,85 Kč. Rozpočet obce byl v roce 2014 z výsledku
hospodaření hospodářské činnosti minulých let posílen částkou 1.100.000,-Kč.

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

87.000,-

 za uskutečněné zásahy a školení a vybavení JPO
zcela vyčerpáno a vyúčtováno

131.326,- UZ 14 004

 na volby do Evropského parlamentu
24.000,- UZ 98 348
nedočerpáno – vratka ve výši 4.910,-Kč odeslána zpět KÚOK v rámci vyúčtování za rok 2014
 na volby do zastupitelstva obce a do Senátu PČR
30.000,- UZ 98 187
nedočerpáno – vratka ve výši 348,70 Kč odeslána zpět KÚOK v rámci vyúčtování za rok 2014
 příspěvek z úřadu práce na VPP
73.713,- UZ 13 234
příspěvek byl přidělen na základě vykázané činnosti, tudíž byl vyčerpán beze zbytku – tato částka je doplatkem
za rok 2013
 příspěvek z úřadu práce na VPP
307.666,- UZ 13 234
příspěvek byl přidělen na základě vykázané činnosti, tudíž byl vyčerpán beze zbytku
 příspěvek na hospodaření v lesích
56.365,- UZ 00 550
příspěvek byl poskytnut na základě vykázané činnosti, tudíž byl vyčerpán beze zbytku
 dotace na hydrogeologický průzkum

- podíl SFŽP
31.277,- UZ 90 877
- podíl FS (EU) 531.709,- UZ 15 827
dotace byla poskytnuta na základě vyúčtování akce, která byla fyzicky ukončena v roce 2013,
a byla tudíž vyčerpána beze zbytku
 dotace na stavbu kanalizace a ČOV

- podíl SFŽP
1.799.164,86 UZ 90 877
- podíl FS (EU) 30.585.802,90 UZ 15 827
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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 Záchranné stanici Bartošovice
Finanční dar Svazu tělesně postižených Střítež nad Ludinou
Finanční dar TJ Střítež nad Ludinou
Finanční dar Českému svazu včelařů Střítež nad Ludinou
Příspěvek na volnočasové aktivity HRA, z.s.
(transfery jsou poskytovány na základě uzavřených smluv)

5 856,9 736,3 065,80
4 760,2.000,2.000,1 000,3 000,4 000,5 000,3 000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
a) PŘÍJMY:
- během roku 2014 obec uskutečnila prodej pozemků:

část p.č. 2725/6
část p.č. 2664/10
p.č. 175/1
p.č. 301/1 + část 2664/21 + část 2664/23

2.680,7.640,10.080,7.600,-

Kč
Kč
Kč
Kč

b) VÝDAJE:
- nedokončené investice – kanalizace a ČOV
39.954.236,90
- nový zdroj pitné vody pro obec
659.101,- výkup části pozemku p.č. 2664/23
1.440, - výkup pozemku p.č. 314/2
280,- výkup pozemku p.č. 634/4 ( v roce 2014 částečná platba, doplatek bude 2015)
60.000,-

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ
Obec Jindřichov nemá zřízené žádné fondy.

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JINDŘICHOV ZA ROK 2014
-------------------------------------------------------------------------------------Obec Jindřichov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres
Přerov, příspěvková organizace, která vznikla dnem 1. 1. 2003.
V roce 2014 poskytla Obec Jindřichov jako zřizovatel této organizaci dotaci na provozní výdaje ve výši
450.000,- Kč. Z tohoto příspěvku bylo pořízeno: výukové SW 13 441,-Kč, kopírka 9 438,-Kč, nábytek
45 143,-Kč, lavice a židle do ZŠ 10 575,- Kč, sporák do ŠJ 7 365,-Kč, zálohovací disk 1 496,-Kč a další
provozní výdaje. Mimo těchto prostředků obec hradila ze svého rozpočtu opravu podlah a výměnu radiátorů
v části základní školy, tato akce dosáhla celkem částky 179 381,-Kč.
Další transfery příspěvková organizace obdržela přímo od KÚOK, a jednalo se o:
UZ 33 353 dotace na přímé náklady
1 926 900,- Kč
Dotace nebyla zcela vyčerpána a v rámci vyúčtování bylo vráceno 697,- Kč (jedná se o částku nedočerpaných
odměn + odvodů k nim za výuku náboženství).
UZ 33 051 dotace na posílení platů
Dotace byla zcela vyčerpána a vyúčtována

1 733,- Kč

UZ 33 052 dotace na posílení platů
Dotace byla zcela vyčerpána a vyúčtována

12 424,- 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 2014 bylo v jídelně uvařeno celkem 11 802
obědů (včetně přepočtených svačin MŠ). Z toho pro hlavní činnost 6 806 a pro činnost doplňkovou 4 996 porcí.
Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2014
hl.činnost celkem
hl.činnost /provoz/
doplňková činnost
Náklady
2 579 079,17
638 022,16
311 964,43
výnosy
2 575 737,25
634 680,25
353 091,hospodářský výsledek
-3 341,92
-3 341,91
+41 126,57
(výnosy a náklady hl.činnosti celkem zahrnují i příjem a čerpání dotace na přímé náklady (platy, odvody a
ostatní neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu)
Organizace vykázala v účetní závěrce ztrátu v hlavní činnosti, způsobenou zvýšenými výdaji na materiálové
vybavení. V doplňkové činnosti, kde je evidován nárůst počtu obědů (a to jak z řad seniorů v obci, tak i díky
stravování pracovníků stavební firmy, která provádí pro obec stavbu kanalizace), je za rok 2014 vykázán účetní
zisk ve výši +41 126,57 Kč, který bude z části použit ke krytí ztráty hlavní činnosti a zbytek bude přeúčtován
do fondů dle schválení zastupitelstvem obce.
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schválil:
vyvěšeno: 31. 3. 2015
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J. Biskupová
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