Č.j. OÚ-1836/2009-Kp

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE
za rok 2008
podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
1. Plnění příjmů a výdajů obce za kalendářní rok:
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestaveného ke dni 31.12.2008:

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)
Konsolidace příjmů:
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci:
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

17.126.990,81 Kč
7.395.978,96 Kč
134.560,00 Kč
2.069.520,00 Kč
- 1.223.839,00 Kč
25.503.210,77 Kč
20.565.739,89 Kč
3.531.425,80 Kč
- 1.223.839,00 Kč
22.873.326,69 Kč

2. Finanční hospodaření Základní školy a mateřské škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace, se sídlem Olomoucká 336, 793 68 Dvorce, IČ: 70979383:
dle výkazu zisku a ztráty příspěvkových organizací sestaveného ke dni 31.12.2008:

od zřizovatele obdržela škola celkem:
ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím kraje:
Náklady hlavní činnosti:
Výnosy z hlavní činnosti:
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:
Náklady hospodářské činnosti:
Výnosy z hospodářské činnosti:
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti:

1.950.000,00 Kč
9.088.000,00 Kč
11.941.633,00 Kč
11.697.443,59 Kč
- 244.189,41 Kč
103.190,50 Kč
154.961,00 Kč
51.770,50 Kč

3. Finanční hospodaření TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace, se sídlem Smetanova 284,
793 68 Dvorce, IČ: 73930148:
dle výkazu zisku a ztráty příspěvkových organiací sestaveného ke dni 31.12.2008:

od zřizovatele obdrželo TURISTCENTRUM celkem:
Náklady hlavní činnosti:
Výnosy hlavní činnosti:
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:
Náklady hospodářské činnosti:
Výnosy z hospodářské činnosti:
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti:

1.975.000,00 Kč
2.254.897,25 Kč
2.295.196,87 Kč
40.299,62 Kč
3.709.822,16 Kč
3.537.139,57 Kč
- 172.682,59 Kč

4. Údaje o hospodaření s majetkem:
a) Obec Dvorce vede, v souladu s ustanovením §§ 9 a 13a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějích předpisů, své účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, tzn., že majetek uvedený
v rozvaze neodpisovala.
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b) Významnou skutečností v pohybu majetku byla dne 11.12.2008 dobrovolná dražba, ve které byla
firmou CAFUR INVESTMENT, s.r.o. vydražena část obecních bytů, čímž došlo k úbytku
dlouhodobého hmotného majetku obce v účetní hodnotě 4.994,783,00 Kč.
c) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31.12.2008 zastavený majetek z titulu ručení společnosti
BISMARCK v celkové hodnotě 18.008.320,99 Kč,
dále odepsané pohledávky za pokuty
z projednaných přestupků v minulých letech v hodnotě 5.750,00 Kč, majetek obce svěřený do
správy vlastním příspěvkovým organizacím v úhrnné hodnotě 16.467.913,49 Kč a vypůjčený
majetek od Moravskoslezského kraje v celkové výši 168.018,06 Kč.
d) Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek nebyly ke dni 31.12.2008 poskytnuty.
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů a rozpočtům
obcí, jiným rozpočtůma k hospodaření dalších osob:
a) Ze státního rozpočtu ČR obdržela obec během roku 2008 dotace:
- na výkon státní správy:
113.500,- Kč
- na školství:
322.281,- Kč
- na volby do zastupitelstev krajů:
20.000,- Kč
b) Z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdržela obec během roku 2008 dotace:
- na zajištění akceschopnosti jednotky SDH:
150.000,- Kč
- na výdaje jednotky SDH při zásazích:
53.900,- Kč
c) Z rozpočtů jiných obcí obdržela Obec Dvorce během roku 2008 dotace:
- na školství:
90.000,- Kč
- na hasiče:
88.000,- Kč
- na náklady za projednané přestupky:
8.000,- Kč
d) Obec Dvorce poskytla během roku 2008 veřejnou finanční podporu:
- Základní umělecké škole Bruntál:
30.000,- Kč
- Obč.sdružení VLASTENECKÝ POUTNÍK:
25.000,- Kč
- Římskokatolické farnosti Dvorce:
200.000,- Kč
- TJ Spartaku Dvorce:
350.000,- Kč
- Spolku paní a dívek Dvorce:
3.000,- Kč
- Českému svazu žen:
10.000,- Kč
- Letecko-modelářskému klubu PERUŤ Dvorce:
2.000,- Kč
- Obč.sdružení zdrav.postižených regionu BR,KR,RÝM
2.500,- Kč
- Centru zdravotně postižených MSK Bruntál:
5.000,- Kč
- Diakonii Broumov:
3.000,- Kč
e) Obec Dvorce poskytla během roku 2008 členské příspěvky:
- Místní akční skupině Nízký Jeseník:
- Svazu měst a obcí

3.650,- Kč
4.817,- Kč

6. Stav nesplacených úvěrů a půjček:
a) Během let 2000-2002 byla Obci Dvorce poskytnuta úročená investiční půjčka ze Státního fondu
životního prostředí ČR Praha na rekonstrukci čističky odpadních vod v celkové výši 10.000.000,Kč. Ke dni 31.12.2008 činí zůstatek této nesplacené půjčky 692.000,-Kč.
b) Během let 2006-2007 čerpala obec dlouhodobý úvěr na investiční akci: TURISTCENTRUM Dvorce
v celkové výši 22.000.000,- Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2008 činí 21.000.000,- Kč.
c) Obec Dvorce poskytla neinvestiční půjčky svým zaměstnancům ze sociálního fondu a celková výše
těchto nesplacených půjček činí k 31.12.2008 v úhrnu 208.780,- Kč.
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7. Tvorba a použití fondů:
Obec Dvorce hospodařila během roku 2008 pouze se Sociálním fondem a to takto:
a) Tvorba fondu:
- zůstatek fondu na účtu v bance k 1.1.2008:
98.639,- Kč
- příděl z objemu mzdových prostředků:
78.550,- Kč
- splátky půjček od zaměstnanců:
84.800,- Kč
b) Čerpnání fondu:
- příspěvek na stravné:
66.231,- Kč
- poskytnuté půjčky zaměstnancům:
110.000,- Kč
- příspěvky na rekreaci a tělovýchovu:
12.000,- Kč
- příspěvky na kulturu a sport:
20.936,- Kč
- příspěvky na vitamíny a očkování:
5.179,- Kč
- vyhodnocení činnosti a bank.poplatky:
5.643,- Kč
c) Zůstatek fondu na účtu v bance k 31.12.2008:
42.000,- Kč
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:
Závěr zprávy zní: „Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
za rok 2008 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky, …….nebyla zjištěna rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti, …….podíl
pohledávek na rozpočtu územního celku činil 0,17 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku činil
0,13 % a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku činil 0,10 %.............“
9. Odkaz na veřejně přístupné místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem závěrečného účtu:
Návrh závěrečného účtu obsahuje 47 stran textu a tudíž vzhledem k jeho rozsáhlosti nemůže být celý
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dvorce. Pro zájemce a podrobné prostudování je
k nahlédnutí v kanceláři č.10 Obecního úřadu Dvorce od 10.6.2009 do 25.6.2009 v úředních hodinách –
viz www.obecdvorce.cz. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené
lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 25.června 2009
od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Ve Dvorcích dne: 10.6.2009
Zpracovala:
Hana Kopalová, finanční odd.
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