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V souladu s ust' $ 84 odst. 2 písm. b) zakona č.12812000Sb. o obcích, $ 17 zákona
předkládám zastupitelstw obce
č'25012000
Sb. o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů
závěrečnýúčetobce Šanovzarok2008.
Součástízávěreěnéhoúčtuza rok 2008 je rovněŽ zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Šanovzarok2008, kteréprovedl Krajský úřadJihomoravskéhokraje odbor kontroly.
Při přezkoumání hospodařeníobce Šanovza rok 2008 byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedenév ustanovení$ 10 odst. 3 písm.c) zákona o přezkoumáníhospodařenía to:
o Nedostatky' spočívající
v neprukaznostivedeníúčetnictví
o inventurnísoupisy neobsahova|y zákonem stanovenénáležitosti,
záznamunebyla dodrŽena.
o průkaznostúčetního
o Nedostatky' spočívající
v porušenípovinnostíúzemníhocelku stanovenýchzvláštními
právnímipředpisy
o závěrečnýúčetnebyl projednando 30' června,
o záměr obce pronajmoutnemovitý majeteknebyl zveřejněn,
o nemovitost nebyla v záměru obce označenaúdaji podle zvláštníhozákona
platnéhoke dni zveřejnění.
o Neodstraněnínedostatkůzjištěnýchpři dílčímpřezkoumání
byly zjištěnychyby a nedostatky'kterénemajízávažnostnedostatkůuvedenýchv $ 10
odst.3písm.c) zákona o přezkoumáníhospodďenía to:
na účtech- analytickéčleněníúčtu,
o nebyly dodrženypostupy účtování
o nebyly dodrženypostupy úětovánína účtech- majetek daný do zástavy.
Poměrovéukazatele zj ištěnépři přezkoumání hospodaření:
o podílpohledávek na rozpočtuúzemníhocelku
o podíl závazki na rozpočfuúzemníhocelku
o podíl zastavenéhomajetku na celkovémmajetku územníhocelku

|4,42oÁ
55,|4oÁ
18,63%o

Hospodařeníobce Šanovzarok 2008 skončilok 3|.|2. přebytkemve výši 654.568,22Kě.
Celkovépříjmy a výdajejsou uvedeny v tabulce č.l.
Plnění příjmů a rydajů za rok 2008 dle jednotlilych tříd - skutečnéčerpánífinančních
prostředků,výše schválenéhorozpočtua upravenýrozpočetvčetněprocentuelního plněníje
uvedenov tabulce č.2.
V pruběhu roku docháze|o ke změnám schváleného rozpočtu na zák|adě schválených
rozpočtovýchopatření.Tyto změny jsou promítnutyv upravenémrozpočtu.Celkem bylo
provedeno 8 rozpočtových opatření. PruběŽnými změnami v rozpoětu by|o zabezpeěeno
pruŽnéčerpanífinančníchprostředků během roku a z tohoto důvodu nevznikly propady v
plněnípříjmůa případnépřečerpánívýdajů.
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1. Plnění příjmů a výdajů za rok2008 souhrnně

skutečnost
vKč

rozpočet
schvá|ený
vKč

rozpočet
upravený

pŘÍ.lrr,Iy

23 430919,19

22 494000,00 t04,17

24 302200,00

96,41

vÝDAJE

22 776 350,9',7

2l474200,00 t06,06

23 282400,00

97,83

-l 019800,00

- l 0 1 98 0 0 , 0 0 6 4 , 1 9

-654568,22

FINANcoVÁNi

vKč

2. Plnění příjmů a výdajů za rok 2008 dle tříd

skutečnost
vKč

I

I
i
I
I
[!

vKč

třída]

daňovépříjmy
$
I třída2

$

rozpočet
upravený
vKč

rozpočet
schválený

t2 859

12 730700,00 l 0 l , 0 l

t2 960300,00

99,22

příjmy
nedaňové

| 755725,78

2 443 600,00

71,85

I 944800,00

90,28

kaRitálové
příjmy

4 484175,00

4 232 500,00 105,95

4 864300,00

92,19

třída 4
přijatédotace

4 331 827,00

3 087200,00 t40,32

4 532800,00

95,57

příjmycelkem

23 430919.19

22 494000,00 104,17

24 302200.00

t2 107549,77

r0 676700,00 I 1 3 , 4 0

t2 460300,00

97,17

t0 668801,20

t0 797

I0 822 100,00

98,58

rtdas

třída 5
běžnévýdaje
třída 6
lové
výdaje ce|kem

98.81

23 282
??7.7"Í:59J:J'?.l-l.74.
?.0."q,.0""q.-'.:gp-,.9p"

třída 8
financování

-654568.22

-t 019800.00

64.19

-1 019

financování celkem

-654568.22

-1 019800,00

64,19

-t 019900,00

64,t9

Udaje o plnění rozpočtupříjmů,výdajů a o dalšíchfinančníchoperacíchv plném členění
podle rozpočtovéskladby včetněvšechzákonem předepsanýchvýkazůjsou k nahlédnutína
obecnímuřadě (výkaz FIN 2-12).
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Zák|adni škola a mateřská škola Šanov,okres Znojmo, příspěvková otganizace vykáza|a v
roce 2008 hospodářský výsledek v celkovévýši241.966,85Kč, z toho hospodářský výsledek
ve výši 204,314,85 Kč vznikl hospodařením s prostředky přidělenými dle schváleného
rozpočtuobce na činnostškoly a zisk ve výši 43,652,-Kč vznikl hospodářskoučinnostíškolní
kuchyně (a to prodejem obědů cizím strávníkům).Zastupitelstvo obce schválilo dne
prostředkůdo rezervníhofondu v plné
30.3,2009usneseníměíslo 14108převod ťrnančních
Výši.
Ročníúčetnízávěrkaztizované příspěvkové organizace včetněvšech zákonem předepsaných
výkazůje založenana obecním úřadě'
Dále obec provozuje hospodářskou činnost . ''Sportcentrum'',jehoŽ hospodďení skončilo
ztrátou394.651'0ó Kč, uvedenáztráta byla způsobenapředevšímjednorázovým doúčtováním
hodnoty posilovacích strojůve výši 302.006,. Kč do nákladů. V uplynulém období byla
hodnota těchto strojůúčtovánado nákladůpostupně.
3. Přehled úvěrů,půjčeka jejich splátek

Volksbank,a.s.
Českáspořitelna,a.s.
MF ČR

spIátka
výšesp|átky zústatek
k 31.12.2008
pololetně
2 212 500,00 30.6.2010
737500,00
měsíčně
47 700,00
4 427 600,00 15 . 9 . 2 0 1 6
,14,í
ročně
000'00
282000,00 I 5 . 12 . 2 0 01

CELKEM

6 922

V roce 2008 nebylauzayřenažádná nová smlouva o úvěruani půjčce.V měsíci listopadubyla
jednorazově vrácena částkave v'ýši900.000,- Kč, jednalo se o státní půjčkuna opravy a
modernizaci bytovéhofondu od Ministerstva pro místnírozvoj, kterou měla obec k dispozici
po dobu 10 let.
4. Přeh|ed stavůna bankovníchúčtechk 31.12.2008
a) bankovní účty
nazev

ěíslo

Komerční
bankaa.s. Soortcentrum
Komerčníbanka
a's.
Českáspořite|na
a.s.
GE MoneyBanka.s.
VolksbankCZ a.s.
Volksbank
CZ a.s.
CELKEM

86-4505650277/ 0 1 0 0
3329741 / 0 1 0 0
158253631
9 / 0800
165960763/ 0600
4060007990/ 6800
2060006876/ 6800

zůstatekk31.12.2008
7 538,09
1 1 48 2 6 , 8 9
49 141,87
5 219,89
2 521.48
3 17 5 0 , 6 1
210998.83

b) účelové
fondy
zůstatek
k 3í.í2.2008
GE MoneyBanka.s.FKSP
Českásoořite|na
a.s.FRB
CELKEM
uÁvnnur,trcČtvÉao
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182624438 / 0600
981224-158253631
I / 0800

43 949,21
13587,59
57 536.80
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5. Přehled čerpáníúčelovýchdotací
Výčtování finančníchvztahůke státnímurozpočtua ostatnímrozpoětůmveřejnéúrovně:
Účelovédotacedo rozpočtuobce zarok2008 činily celkem 3 834 503,- Kč. Rozpis přijatých
dotacíje zpracován v tabulce. Dotace byly čerpányv plné výši, byly řádně vyúčtoványa na
zák|adě vyúčtováníbylo v roce 2009 doplaceno u ''Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti''
7|.952,-Kč a na ''Dotacena volby do senátua zastupitelstva
kraje''79,-Kč,
!úěelový
f znak

poskyto- výše dotace
vatel
2008

název

kanalizaciaČov
JmK
I oozsz Dotacena sp|aškovou
s internet.studovnouJmK
i OOSST Dotacena vestavbuknihovny
00539 Dotacena prevencikriminality
JmK
00551 Dotacena výstrojavýzbrq, opravupoŽární
techniky JmK
po|itiku
Dotacena aktivní
zaměstnanosti
Úp, rcr
pro 14 BJ
17881 Dotacena technickou
infrstrukturu
MMR
92703 Dotacena výstavbunájemních
bytů
MMR

doplatek
2009

1 1 20 0 0 , 0 0
1 0 00 0 0 , 0 0
20 000,00
70 000,00

4234g2,oo 71952,oo
700000,00
2 379021.00

F yq!9.y
Ég-xnrit*"a1eplvpjt.eJ-sjve"Kieje
-- *-M|98*"-99"9.9q,-og
|.9919{P.q-t-ac.s
tl

3 834 503,00 72 031,001,

;

t--""sEL!ÍFJu-

-..3-999*j*3l."9-9*--*"-j

I

Na výkon státní správy obec obdrŽela v rámci souhrnného dotačního vztahu ťrnanční
prostředkyv celkovévýši 277.800,- Kč a dále neinvestiční
dotace na žáky od obce Hrabětice
ve qýši193.620,-Kč
6. Inventarizace majetku
Inventarizacemajetku byla provedenana základě příkazu starostyobce Šanovč.10zaučetní
obdobíod 1' 1'2008 do 31,12,2008ve smyslu ustanovenízákona č,.563lI99| Sb. $ 29 a 30.
Na základě tohoto pŤíkazubylo ustanoveno6 inventarizačních
komisí, kteréby|y proškoleny
vyhlášky
z
č. |5517| Sb. o inventarizaci majetku. Souěasně byly předány podklady k
provedeníinventarizace'

V Šanově,5' května 2009
Předkládá: Petr Škarek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobce schvaluje celoročníhospodařeníobce a závěreěnýúčet
obce za rok 2008
včetně zprávy od Krajského uřadu Jihomoravského kraje - odborukontrolyo přezkoumání
hospodďeníobce Šanovzarok2008 s qýhradounedostatkůuvedenýchve zprávěo výsledku
hospodařenía přijímá tato opatření:
o uvedenénedostatky byly projednany se zaměstnanci a byla přijatá opatřenívedoucík
neopakováníse vyskytnutých chyb,
o u majetkoprávníchúkonůbyl zavedennový systémevidence.
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