
Obec Krumvíř 

Adresa: 691 73 Krumvíř 184 

 

 

 
 

Návrh - Závěrečný účet obce Krumvíř r.2016 
 

právní rámec: 

§ 17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 

předpisů 

§43 zákona č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

Na základě zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje Obec Krumvíř závěrečný účet obce za rok 2016   

 

1a)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 

úrovně, poskytnuté a přijaté transfery 
 

Neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.správy      22.000,--Kč 

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV(pol.4112)  211.300,--Kč  

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu(pol.4116)      587.989,--Kč  

              8.554,--Kč 

Ostat.neinv. transfery od rozp.ústř.úrovně(pol.4119)     15.000,--Kč 

Ostat.investiční transfery ze SR(pol.4216)     184.000,--Kč  

Inv.přijaté transfery od krajů(pol.4222)                 300.000,--Kč  

Celkem:                                        1.328.843,--Kč 

  

ÚZ  Účel přijaté dotace   přijato v Kč      skutečně čerpáno  

13013   Úřad práce VPP   587.989,00       587.989,00 

14004  HZS-zásahy hasiči           8.554,00      8.554,00 

29702   Mze-pas. místa odpočinku  184.000,00  184.000,00 

98193   Všeob.pokl.správa-volby      22.000,00    16.073,00 

551   JMK-zatepl. stropu hasičky  300.000,00  276.395,00             

Celkem:                   1 102 543,00          1 073 011,00  

 

 

Účelové dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily 1.102.543,-Kč. Dotace byly řádně 

vyúčtovány, nevyčerpané  finanční prostředky z dotace na volby a Zateplení stropu hasičské 

zbrojnice ve výši 29.532,-Kč byly vráceny poskytovateli  v roce 2017 .  

. 

 

1b)Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům dotace z rozpočtu obce 

 Schválená dotace 

v Kč 

Odvod dle smlouvy na účet organizace 

v Kč 

TJ Sokol 230 000,- 230 000,- 

Spolek pro muzeum   90 000,-   90 000,- 

Diakonie Klobouky   15 000,-   15 000,- 

ZUŠ Klobouky u Brna   10 000,-   10 000,- 

Mysliv.sdruž.Hubert   50 000,-     50 000,- 

Sdružení těl.postiž.     3 200,-     3 200,- 

ČZS   30 000,-   30 000,- 

Římskokat.církev 400 000,- 400 000,- 

Celkem: 828 200,- 828 200,-- 
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2)  

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ OBCÍ  

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř,okres Břeclav,příspěvková organizace 

Krumvíř 23 

691 73 Krumvíř 

IČ 70940126 

 

Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna. 

 

Výše poskytnutého příspěvku na provoz z rozpočtu obce 1.530.000,-Kč 

Rada obce na svém zasedání dne 23.3.2017 schválila rozdělení výsledku hospodaření za 

rok 2016 částka 22 688,29Kč – fond rezervní  

 

 rezervní 

 fond 

fond odměn odvod zřizovateli výsledek 

 hospodaření celkem 

ZŠ a MŠ 

 

12 201,36 

   

12 085,44 0 22 688,29Kč 

 

 

Dne 8.11.2016 byla provedena v MŠ a ZŠ Krumvíř veřejnosprávní kontrola členy finančního 

výboru 

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ včetně všech zákonem předepsaných 

výkazů je založena na obecním úřadě v kanceláři účetní obce. 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 

Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 23.2.2016 

Příjmová část rozpočtu   13 945 000,- Kč 

Výdajová část rozpočtu   21 020 500,- Kč 

Financování        7 075 500,- Kč 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na veřejném místě od  8.2. 2016 do  24.2.2016. 

Do doby schválení rozpočtu obec hospodařila podle rozpočtového provizoria, 

které Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne  29.12.2015.  

V souvislosti se schváleným rozpočtem bylo zastupitelstvem a radou obce projednáno a 

schváleno během roku 2016 šest rozpočtových opatřeních. 

O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s §16 z.č.250/2000Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v znění pozdějších předpisů. 

 

    Přehled plnění rozpočtu v Kč: 

 Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Skutečnost 

celkem příjmy po konsol. 13 945 000,00 17 260 100,00  17 169 837,28 

celkem výdaje po konsol. 21 020 500,00 21 913 500,00  10 895 671,92 

Saldo příjmů a výdajů   7 075 500,00   4 653 400,00   -6 274 165,36 

 

 Výsledek hospodaření obce ke dni 31.12.2016  

 účet 431                                                         4.368.017,62 Kč 
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 Investiční příjmy 

 - z prodeje majetku(byt č.372)                                   48 000,00Kč 

- z prodeje pozemků           1 194 800,00Kč  

Celkem:            1 242 800,00Kč 

 

Investiční výdaje  

- zpracování projekt.dokumentace-ČOV               12 100,00Kč  

- tech.zhodnocení-garáž                  23 640,20Kč 

- územní plán                     4 831,00Kč 

- zateplení stropu-hasička                          394 850,00Kč 

- SMV-pasivní místa odpočinku                          275 965,00Kč 

- kino-víceúč.zařízení        82 319,00Kč 

- pozemky                    48 300,00Kč  

Celkem:                            842 005,20Kč  

 

 

 

Inv.výdaje se týkaly především: 

nového územního plánu, rekonstrukce hasičské zbrojnice a garáže,projektové dokumentace 

víc.zařízení-budova kina, projekt.dokumentace - ČOV 

 

Výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku: 

(pořizovací cena od 1.000,- 40.000,-Kč) 

kultura   24.163,00Kč  (úklidový vozík,pračka,vysavač) 

obecní úřad        6.660,00Kč  (záložní zdroj) 

míst.hospod.    43.721,00Kč  (vitrína před oú,křovinořez,čerpadlo,plotostřih) 

hřbitov      6.956,00Kč  (teplogenerátor,vysavač na okna) 

hasiči    78.267,00Kč  (zásahové boty a oděvy,led svítilny,kuchyňská linka) 

Celkem:         159.767,00Kč 

 

 

Do oprav  majetku obec v roce 2016 vložila:     1.959.917,60Kč 

Jednalo se hlavně o opravy: 

chodníků, silnic, kanalizace, veřejného osvětlení, budovy kd-parket,stadionu-podium 

 

Tvorba o použití peněžních fondů 

Sociální fond v r.2016 v Kč 

 

Počáteční stav k 1.1.      900 

Tvorba 21 600 

Čerpání 21 000 

Zůstatek k 31.12.   1 500 

  

Hospodaření sociálního fondu je v souladu se Směrnicí obce Krumvíř pro tvorbu a čerpání 

sociálního fondu. 

 

3) 
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Inventarizace majetku  

Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2016. 

Dne 25.10.2016 starosta  jmenoval tříčlennou hlavní inventarizační komisi a 5dílčích 

komisí.Inventarizace byla podložena inventurními soupisy majetku.Inventarizační zpráva je 

přílohou závěrečného účtu obce Krumvíř. 

 

4) 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a o přijetí nápravných 

opatření. 

Přezkoumání hospodaření obce  za rok 2016 bylo provedeno  pracovníky odboru kontrolního 

a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání  

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 12.9.2016  

(příprava dokladů,dílčí přezkum) a 6.3.2017 (závěrečné práce,zpracování zpráv). 

A.Výsledek přezkoumání 

I.Chyby a nedostatky zjištěné při předcházejícím dílčím přezkoumání byly napraveny.Při 

konečném dílčím přezkoumání nebyly chyby a nedostatky zjištěny.Z těchto důvodů lze na 

hospodaření obce Krumvíř za rok 2016 nahlížet tak,jakoby v něm nebyly chyby a nedostatky. 

  B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

I.Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo 

tyto nedostatky  byly již napraveny. 

II.Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, ale 

obec přijala systémové nápravné opatření spočívající v důsledném dodržování §92 odst.1 

zákona č.128/2000Sb., o obcích. Kontrolní skupina dodržování přijatého opatření prověřila na 

zápisech ze zasedání zastupitelstva konaných ve dnech 25.10.2016 a 28.12.2016. Napraveno. 

  C.Závěr 

I.Při přezkoumání hospodaření obce Krumvíř za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.  

 

Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou 

k závěrečnému účtu. 

 

5) 

 

Předkládá: starosta 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 

včetně zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  

 

bez výhrad  

s výhradou 

 

Závěrečný účet obce Krumvíř byl schválen dne              Zastupitelstvem obce   

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě , která 

začíná dnem vyvěšení nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce. 
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S celým obsahem závěrečného účtu je možno se seznámit v kanceláři Obecního úřadu 

v úřední dny  

PO 7.30-17.00hod. 

ST 7.30-16.00hod. 

 

Návrh Závěrečného účtu obce Krumvíř za rok 2016 je zveřejněn na úřední desce obce v užším 

rozsahu.Úplné znění závěrečného účtu včetně všech příloh je současně zveřejněno 

v elektronické podobě na internetových stránkách obce www.krumvir.cz záložka úřední 

deska. 

 

 

  

       Jaroslav Komosný 

         starosta obce 

                 v.r.  

 

 

Krumvíř 11.4.2017 

 

Vyvěšeno na úřední desce:    Vyvěšeno na el.úřední desce: 

Sňato z úřední desky:      Sňato z el.úřední desky: 

http://www.krumvir.cz/

