Návrh závěrečný účet Obce Mezina za rok 2010
Zpráva o hospodaření obce Mezina za rok 2010 zpracovaná na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
Údaje o obci:
Název ÚSC:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
www:
Počet zastupitelů:
Starosta obce:
Místostarosta obce:

Obec Mezina
Mezina č.p. 2, 792 01 Bruntál
00576026
CZ00576026
Komerční banka, a.s.,
12825771/0100
554 715 473
obec.mezina@tiscali.cz
mezina.cz
7
Slováková Stanislava
Hana Krajíčková

Rozpočet Obce Mezina na rok 2010 byl schválen dne 14.12.2009 jako přebytkový a činil:
v příjmech:
7.150.522,-- Kč
ve výdajích:
3.185.720,-- Kč
financování:
- 3.964.802,-- Kč
Návrh rozpočtu byl na úřední desce OÚ Mezina zveřejněn od 29.11.2009 do 14.12.2009.
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů a starostka a zastupitelstvo obce
schválilo 11 rozpočtových změn. Starostka obce byla zastupitelstvem obce pověřena k provádění rozpočtových opatření
usnesením č. III. 1. ze dne 26.3.2010.
Schválený rozpočet byl upraven takto:
Rozpočtové opatření č. 1:

příjmy navýšeny o
výdaje navýšeny o
financování upraveno

72.300,-- Kč
270.400,-- Kč

na
na
na

7.222.822,-- Kč
3.456.120,-- Kč
3.766.702,-- Kč

Rozpočtové opatření bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne 26.03.2010.
Rozpočtové opatření č. 2:

Příjmy navýšeny o
Výdaje navýšeny o
Financování upraveno

234.369,-- Kč
202.558,38 Kč

na
na
na

7.457.191,-- Kč
3.658.678,38 Kč
3.798.512.62 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce a poté projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na
veřejném zasedání dne 25.6.2010.
Rozpočtové opatření č. 3:

Příjmy sníženy o
Výdaje navýšeny o
Financování upraveno

34.050,-- Kč
233.339,08 Kč

na
na
na

7.423.141,-- Kč
3.892.017,46 Kč
3.231.123,54 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce a poté projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na
veřejném zasedání dne 25.6.2010.
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Rozpočtové opatření č. 4:

Příjmy navýšeny o
Výdaje navýšeny o
Financování upraveno

2.800,-- Kč
31.500,-- Kč

na
na
na

7.425.941,-- Kč
3.923.517,46 Kč
3.502.423,54 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce a poté projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na
veřejném zasedání dne 25.6.2010.
Rozpočtové opatření č. 5:

Příjmy navýšeny o
Výdaje navýšeny o
Financování upraveno

202.600,-- Kč
576.480,62 Kč

na
na
na

7.628.541,-- Kč
4.499.998,08 Kč
3.128.542,92 Kč

Rozpočtové opatření bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na veřejném zasedání dne 25.6.2010.
Rozpočtové opatření č. 6:

Příjmy navýšeny o
Výdaje navýšeny o
Financování upraveno

118.500,-- Kč
118.500,-- Kč

na
na
na

7.747.041,-- Kč
4.618.498,08 Kč
3.128.542,92 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou a poté projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na
veřejném zasedání dne 6.9.2010.
Rozpočtové opatření č. 7:

Příjmy navýšeny o
Výdaje nezměněny
Financování upraveno

30.680,-- Kč

na
na

7.777.721,-- Kč
4.618.498,08 Kč
3.159.222,92 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou a poté projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na
veřejném zasedání dne 13.12.2010.
Rozpočtové opatření č. 8:
Došlo pouze k přesunu finančních prostředků mezi pol. RS,

Příjmy nezměněny
Výdaje nezměněny
Financování nezměněno

7.777.721,-- Kč
4.618.498,08 Kč
3.159.222,92 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou a poté projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na
veřejném zasedání dne 13.12.2010.
Rozpočtové opatření č. 9:
Došlo pouze k přesunu finančních prostředků mezi pol. RS,

Příjmy nezměněny
Výdaje nezměněny
Financování nezměněno

7.777.721,-- Kč
4.618.498,08 Kč
3.159.222,92 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou a poté projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na
veřejném zasedání dne 13.12.2010.
Rozpočtové opatření č. 10:

Příjmy navýšeny o
Výdaje navýšeny o
Financování nezměněno

754.966,-- Kč
1.884.525,90 Kč

na
na

8.532.687,-- Kč
6.503.023,98 Kč
2.029.663,02 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou a poté projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce Mezina na
veřejném zasedání dne 13.12.2010.
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Rozpočtové opatření č. 11:

Příjmy nezměněny
Výdaje sníženy o
Financování nezměněno

204.517,-- Kč

na

8.532.687,-- Kč
6.298.506,98 Kč
2.234.180,02 Kč

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou 21.12.2010.
1. HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2010
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiloženém Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu.
Skutečné plnění k 31.12.2010 činilo:
v příjmech

8.678.597,94 Kč

z toho: daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

2.580.171,63 Kč
1.540.091,31 Kč
475.504,-- Kč
4.082.831,-- Kč

ve výdajích

6.068.121,88 Kč

z toho: běžné výdaje
kapitálové výdaje

3.903.763,37 Kč
2.164.358,51 Kč

financování

-2.610.476,06 Kč

z toho: splátka úvěru
zm. stavu na BÚ
CARION

- 3.500.000,-- Kč
1.001.806,94 Kč
-112.283,-- Kč

Příjmy
Celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu splněny na 121,37%, překročení došlo zejména u daňových příjmů ,
zejména u daně z nemovitostí, plnění na 243,85% ,u daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, plnění na
167,62% a u daně z přidané hodnoty, plnění na 164,61%. Nedaňové příjmy byly splněny na 140,80%, k překročení
plnění došlo zejména u příjmů z prodeje dříví. Obec v roce 2010 obdržela 5.100,-- Kč jako výplatu dividend z akcií
ČS,a.s., a 709.606,-- Kč na úhradu neuznatelných nákladů při rekonstrukci komunikací v roce 2009 z podpůrného
garančního a rolnického fondu. V rámci realitního systému Carion byla vylosována obci Mezina pozice z níž byly
hrazeny náklady na opravu požární zbrojnice a pohostinství.
Výdaje
Celkové výdaje činily částku 6.068.121,88 Kč, což představuje 190,48 % schváleného rozpočtu. Z celkových výdajů
činily kapitálové výdaje 2.164.358,51 Kč a byly vynaloženy na úhradu projektové dokumentace v částce 134.470,-- Kč
na komunikaci pod Venušinou sopkou (k RD pod golfovým hřištěm) a rekonstrukci obecního úřadu v částce 1.886.
286,51 Kč, obnovu autobusové čekárny – zastávka u mateřské školky, na zpětný odkup pozemku v lokalitě 11 RD, který
byl následně opět prodán.
V roce 2010 obec poskytla neinvestiční příspěvek (transfer) 16.000,- Kč a to jako vlastní podíl na dotaci v rámci
projektu „Souznění-společenská, kulturní a jiná setkání v území okolo Slezské Harty“ financovaného Mikroregionem
Slezská Harta a spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Na základě smlouvy byl poskytnut
neinvestiční transfer Místní akční skupině Nízký Jeseník v částce 17.054,-- Kč na turistické značení v rámci projektu
„naučné stezky“.
Financování
Tuto třídu tvoří položka 8114 uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků, úhrada úvěru v částce 3,5 mil. Kč
poskytnutého Komerční bankou, a.s na předfinancování dotace SZIF z Programu rozvoje venkova ČR „zlepšení vzhledu
obce“. Kč. Pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Ve schváleném rozpočtu bylo
počítáno s přebytkem ve výši 3.964,8 tis. Kč, skutečné hospodaření skončilo přebytkem (saldo příjmů a výdajů) ve výši
2.610,4 tis. Kč.

3

Hospodářský výsledek

Od 1.1.2010 účetnictví obce zaznamenalo řadu změn a to z důvodu probíhající účetní reformy veřejných
financí, která má účetnictví obcí (ÚSC) přiblížit účetnictví podnikatelů. Hlavní změnou je změna ve
výkaznictví, nastavením nových účetních metod. Došlo k zásadní změně v účtování nákladů v účtové třídě 5
a výnosů v účtové třídě 6. Od roku 2010 obec vykazuje své hospodaření jak na základě uskutečněných
penežních toků, a to z důvodu sledování hospodaření v rámci schváleného rozpočtu, finanční výkaz FIN 2-12,
tak na základě akruálního principu hospodaření, který znamená že se veškeré hospodářské operace vykazují
do období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly uhrazeny, či nikoli (výkaz zisku a ztrát).
Hospodářský výsledek byl stanoven na základě časově a věcně souvisejících výnosů a nákladů účetního
období.
Náklady celkem
4.124.724,59 Kč
Z toho: náklady z činnosti
3.910.012,52 Kč
Finanční náklady
25.193,67 Kč
Náklady na nezpoch.nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF
189.518,40 Kč
Výnosy celkem
5.927.014,82 Kč
Z toho: výnosy z činnosti
3.261.820,98 Kč
Finanční výnosy
30.415,31 Kč
Výnosy z daní a poplatků
2.297.031,63 Kč
Výnosy na nezpoch.nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF
337.746,90 Kč
Výsledek hospodaření
1.802.290,23 Kč
Daň z příjmů
60.800,-- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění
1.741.490,23Kč
Finanční prostředky – zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2010
Finanční prostředky na BÚ celkem
Závazky – dlouhodobé k 31. 12. 2010
Jedná se o splátky Carionu.

1.591.282,73 Kč
432.923,-- Kč

Závazky – krátkodobé k 31. 12. 2010
- jedná se o neuhrazené faktury za pěstební činnost a za těžbu dříví, (byl vystaven vzájemný zápočet závazků a
pohledávek) Zbývající část tvoří faktury došlé v prosinci se splatností v lednu 2011 nebo faktury došlé v lednu, které se
vážou k období 2010.
závazky celkem
432.961,09 Kč
Pohledávky k 31. 12. 2010
– odběratelé
– poskytnuté provozní zálohy
– pohledávky za občany
– dohadný účet aktivní
Pohledávky celkem

724.691,-- Kč (prodej dříví, vodné za 2. pol roku 2010, splatné v 1/2011)
33.728,-- Kč (předplatné, záloha el.en, záloha právní služby)
35.654,-- Kč (místní poplatky)
1.412.209,--Kč (nárok na dotaci ze SZIF projekt „rekonstrukce obecního úřadu)
2.206.282,-- Kč
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Obec hospodaří s dlouhodobým nehmotným majetkem ve výši Kč 812.813,-- (program KEO, PD golfové hřiště, ÚP
obce Mezina); dlouhodobým hmotným majetkem ve výši 20.579.983,48 Kč (stavby 11.011.580,36 Kč, pozemky
7.773.751,68 Kč, samostatnými movitými věcmi 601.885,-- Kč, DDHM 761.694,84 Kč a nedokončený DHM
431.071,60 Kč) a dlouhodobým finančním majetkem -akcie ČS,a.s v částce 20.000,-- Kč a družstevní podíl 86.000,-Kč . V roce 2010 byla pořízena PD v částce 134.470,-- Kč, na komunikaci pod Venušinou sopkou, k novým RD, byla
provedena rekonstrukce obecního úřadu v částce 1.886.286,51 Kč.
2. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ
Obec Mezina byla v roce 2010 příjemcem finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU na aktivní politiku
zaměstnanosti v Kč 203.945,-- (ÚZ 13234), na tři pracovníky na VPP, prostředky byly k 31.12.2010 vyčerpány. Dále
obec obdržela finanční prostředky na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poskytnuto 20.680,-- Kč (ÚZ
98071), čerpáno 14.904,72 Kč. Vráceno 5.775,28 Kč nevyčerpaných prostředků dne 1.2.2011 v rámci finančního
vypořádání dotací se státním rozpočtem. Na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev
obcí obec obdržela 30.680,-- Kč (ÚZ 98187), čerpáno 21.232,19 Kč a v rámci finančního vypořádání vráceno 9.447,81
Kč dne 1.2.2011. Na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 obec obdržela 1.610 Kč, která však nebyly vyčerpány a
vráceny v rámci vyúčtování se státním rozpočtem.
V rámci vyúčtování prostředků se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) byla obci uhrazena dotace na
rekonstrukci komunikací z Programu rozvoje venkova ČR „zlepšení vzhledu obce“ v celkové výši 3.746.116,-- Kč.
3. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ
Obec Mezina není zřizovatelem žádných účelových fondů.
4. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Obec Mezina neprovozovala v roce 2010 žádnou hospodářskou činnost.
5. HOSPODÁŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ
Obec Mezina není zřizovatelem příspěvkových organizací ani zakladatelem společností. Obec je zřizovatelem
organizační složky Obecní knihovna Mezina. Z rozpočtu nebyly poskytovány žádné příspěvky na činnost.
6. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010
Obec v souladu se zákonem o obcích požádala o přezkoumání hospodaření, dne 30.3.2010 pracovníci krajského úřadu
Moravskoslezského kraje provedli přezkoumání hospodaření v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
s tímto závěrem:
1. Při přezkoumání hospodaření obce Mezina za rok 2010 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a
nedostatky.
2. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
 Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
 Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 9,08 %
 Podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 5,21 %
 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 1,43%
Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezina za rok 2010 bude součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v zastupitelstvu obce.

Zpracovala: Unverdorbenová Ivana
V Mezině dne 30.5.2011

Stanislava Slováková
starostka
Pozn.
Přílohy:
–
–
–
–

Výkaz Fin 2-12-M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a DSO
Rozvaha ÚSC k 31.12.2010
Příloha ÚSC k 31.12.2010
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2010

Přílohy jsou nedílnou součástí závěrečného účtu v tištěné podobě, s ohledem na jejich rozsáhlost bude závěrečný účet na úřední
desce Obecního úřadu a úřední desce umožňující dálkový přístup zveřejněn bez těchto příloh. Přílohy budou k nahlédnutí na
Obecním úřadě v Mezině v době úředních hodin.
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