Obec

Šanov

Hlavní 65, 671 68 Hrabětice
IČ: 00 29 35 71, DIČ: CZ 00 29 35 71

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠANOV ZA ROK 2017
V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, § 17 zákona
č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a
doplňků, předkládám zastupitelstvu obce závěrečný účet Obce Šanov za rok 2017.
Součástí závěrečného účtu za rok 2017 je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Šanov za rok 2017, které provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor kontroly.
1. Přezkoumání hospodaření za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce Šanov za rok 2017 provedli kontroloři Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního, na základě pověření, které vydal JUDr.
Roman Heinz, PhD.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o
přezkoumávání hospodaření územních a dobrovolných svazků obcí dne 9. – 10.10.2017 dílčí
přezkoumání hospodaření a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 23. a 24.4.2018.
Při přezkoumání hospodaření obce Šanov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,65 %
9,30 %
6,12 %

2. Rozpočtové hospodaření obce
Zastupitelstvo Obce Šanov schválilo dne 21.3.2017 rozpočet na rok 2017, který byl zveřejněn
na úřední desce v době od 6.3.2017 do 22.3.2017.
Hospodaření Obce Šanov skončilo za rok 2017 přebytkem, který bude zapojen do rozpočtu na
rok 2018. Z důvodu čerpání peněz z dotačních akcí bylo nutné v průběhu roku provést úpravy
v rozpočtu. Daňové příjmy byly vlivem rozpočtového určení daní oproti předchozímu roku
navýšeny o 1.147 tis. Kč (20.867 tis. Kč), nedaňové příjmy byly nižší o 139 tis. Kč (3.149 tis.
Kč) oproti předchozímu roku. Výše kapitálových příjmů vzrostla o 392 tis. Kč (743 tis. Kč).
Obec přijala transfery na VPP, udržování čistoty cyklistických komunikací, opravu povrchu
vozovky MK v ul. Zahradní, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a na volby do
poslanecké sněmovny (2.933 tis. Kč).
Celkové příjmy po konsolidaci 27.692 tis. Kč.
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Běžné výdaje (16.586 tis. Kč) byly použity na opravy a údržby obecního majetku a to
především komunikací a k provozu budov ve vlastnictví obce.
Kapitálové výdaje (9.374 tis. Kč) financovaly především investiční akci optické kabely (178
tis. Kč), prodloužení TI Nový Šanov 12 RD (259 tis. Kč), rekonstrukce a přístavba MŠ (205
tis. Kč), cyklocentrum (848 tis. Kč), lávka přes železnici (144 tis. Kč), studie úprav lesoparku
(67 tis. Kč), zážitková turistika (52 tis. Kč), multifunkční venkovní hřiště (3.421 tis. Kč), VO
Lesní ulice (136 tis. Kč), dětské hřiště u SC (218 tis. Kč), komunikace k SC (3.643 tis. Kč),
územní plán (84 tis. Kč) a ostatní akce (119 tis. Kč).
Celkové výdaje po konsolidaci 25.960 tis. Kč.
Celkové příjmy a výdaje jsou uvedeny v tabulce č.1.
Plnění příjmů a výdajů za rok 2017 dle jednotlivých tříd - skutečné čerpání finančních
prostředků, výše schváleného rozpočtu a upravený rozpočet včetně procentuálního plnění je
uvedeno v tabulce č.2.
V průběhu roku docházelo ke změnám schváleného rozpočtu na základě schválených
rozpočtových opatření. Tyto změny jsou promítnuty v upraveném rozpočtu. Celkem bylo
provedeno 8 rozpočtových opatření. Průběžnými změnami v rozpočtu bylo zabezpečeno
pružné čerpání finančních prostředků během roku. (tabulka č.3).
2.1. Plnění příjmů a výdajů za rok 2017 souhrnně
Tabulka č.1
skutečnost
v Kč

rozpočet
schválený
v Kč

rozpočet
upravený
v Kč

%

PŘÍJMY

27 692 819,79

27 086 200,00

102,24

28 105 600,00

98,53

VÝDAJE

25 960 191,76

27 883 000,00

93,10

31 182 400,00

83,25

FINANCOVÁNÍ

-1 732 628,03

796 800,00

-217,45

3 076 800,00

-56,31

%

2.2. Plnění příjmů a výdajů za rok 2017 dle tříd
Tabulka č.2
skutečnost
v Kč

rozpočet
schválený
v Kč

20 867 233,30

18 990 000,00

109,89

20 740 000,00

100,61

3 149 109,09

3 537 000,00

89,03

3 693 000,00

85,27

743 202,00

3 606 000,00

20,61

756 000,00

98,31

2 933 275,40

953 200,00

307,73

2 916 600,00

100,57

27 692 819,79

27 086 200,00

102,24

28 105 600,00

98,53

%

rozpočet
upravený
v Kč

%

třída 1
daňové příjmy
třída 2
nedaňové příjmy
třída 3
kapitálové příjmy
třída 4
přijaté dotace
příjmy celkem
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třída 5
běžné výdaje

16 586 405,45

15 079 000,00

110,00

18 986 100,00

87,36

9 373 786,34

12 804 000,00

73,21

12 196 300,00

76,86

25 960 191,79

27 883 000,00

93,10

31 182 400,00

83,25

financování

-1 732 628,00

796 800,00

-217,45

3 076 800,00

-56,31

financování celkem

-1 732 628,00

796 800,00

-217,45

3 076 800,00

-56,31

třída 6
kapitálové výdaje
výdaje celkem
třída 8

2.3. Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2017
Tabulka č.3

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou
součástí.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby včetně všech zákonem předepsaných výkazů (za měsíc prosinec
2017) jsou uloženy na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12).
Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace vykázala v
roce 2017 hospodářský výsledek – zisk v celkové výši 220.785,32 Kč, který bude převeden do
rezervního fondu v plné výši.
Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je založena na obecním úřadě.
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Dále obec provozuje hospodářskou činnost - "Sportcentrum", jehož hospodaření skončilo
ztrátou ve výši 268.395,86 Kč. Zastupitelstvem obce bude schváleno hospodaření
„Sportcentra“ za rok 2017 a převedení ztráty na účet „nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let“.
3. Hospodaření obce s majetkem
3.1. Přehled úvěrů, půjček a jejich splátek k 31.12.2017
Tabulka č.4
typ

věřitel

splátka

výše splátky zůstatek k 31.12.2017

úvěr

Komerční banka a.s.

měsíčně

141 935,00

11 070 975,00

30.6.2024

úvěr

Komerční banka a.s.

měsíčně

100 000,00

2 280 000,00

31.12.2028

CELKEM

splatný do

13 350 975,00

Obec Šanov v roce 2017 uzavřela novou smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., ve výši 12
mil. Kč k spolufinancování projektu Technická infrastruktura „U Trati“ a oprava místních
komunikací, úroková sazba 0,99 % p.a., splatnost 31.12.2028. V roce 2017 úvěr čerpán ve
výši 2,280 mil. Kč a zbývající část bude dočerpána v roce 2018.
Obec Šanov v roce 2016 uzavřela smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., ve výši 13,2 mil.
Kč na refinancování stávajícího úvěrů u České spořitelny, a.s., úroková sazba je 0,39% p.a.,
splatnost k 30.6.2024, úvěr byl celý vyčerpán v roce 2016.
3.2. Přehled stavů na bankovních účtech a pokladnách k 31.12.2017
název
Komerční banka a.s. - Sportcentrum

číslo
86-4505650277 /0100

CELKEM

zůstatek k 31.12.2017
10 310,22
10 310,22

název

číslo

Komerční banka a.s.

zůstatek k 31.12.2017

3329741 /0100

2 292 969,72

Česká národní banka

94-10414741 /0710

1 652 297,98

Česká spořitelna a.s.

1582536319 /0800

1 229 325,21

CELKEM

5 174 592,91

název
Komerční banka a.s. SF

číslo
115-2450590297 /0100

CELKEM

zůstatek k 31.12.2017
51 049,38
51 049,38

název

zůstatek k 31.12.2017

Pokladna - obec

15 770,00

Pokladna - Sportcentrum

65 731,00

CELKEM

81 501,00
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Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a směrnicí k užívání sociálního fondu schválené
ZO dne 17.12.2007.

4. Přehled čerpání účelových dotací
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Účelové dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 1.963.233,40 Kč Kč. Rozpis
přijatých dotací je zpracován v tabulce č. 5.
Dotace byly řádně vyúčtovány a čerpány dle rozpisu v tabulce č.5. Na výkon státní správy
obec obdržela v rámci souhrnného dotačního vztahu finanční prostředky v celkové výši
953.200,- Kč.
4.1. Přehled přijatých dotací a jejich čerpání
Tabulka č.5
účelový
znak
98071

poskyto- výše dotace
čerpání
vatel
2017
dotace 2017

název

Dotace - volby do Parlamentu ČR

MF

24 091,00

CELKEM - položka 4111 - neinvestiční

pozn.

20 154,00 * ad 1)

24 091,00

13101

Dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti

ÚP

198 026,00

186 940,00 * ad 2)

13013

Dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti

EU ESF

219 603,00

164 918,00 * ad 3)

33063

Dotace ZŠ EU - projekt
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004932

MŠMT

473 513,40

473 513,40

17027

Dotace na opravu povrchu vozovky MK
Zahradní

MMR

950 000,00

* čerpáno
950 000,00 v plné
výši

CELKEM - položka 4116 - neinvestiční

1 841 142,40

221

Dotace - Udržování čistoty cyklistických
komunikací: Znojemská vinařská
cyklotrasa, Muchova cyklotrasa, Po
rovince"

JMK

56 000,00

* čerpáno
56 000,00 v plné
výši

551

Dotace - Zlepšení materiálnětechnického vybavení jednotky SDH
Šanov

JMK

42 000,00

* vráceno
0,00 v plné
výši

CELKEM - položka 4122 - neinvestiční
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ad 1) UZ 98071 – přeplatek ve výši 3.937,- Kč odveden v roce 2018 na účet JMK
ad 2) UZ 13101 – doplatek ve výši 20.000,- Kč z roku 2016 a dále doplatek ve výši
38.914,- Kč v roce 2018
ad 3) UZ 13013 – doplatek ve výši 69.685,- Kč z roku 2016 a dále doplatek ve výši
28.288,- Kč v roce 2018
4.2. Přehled poskytnutých transferu a příspěvků Obcí Šanov


(5229) ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
ve výši 354.680,00 Kč a to:
o TJ SOKOL Šanov
350. 000,00 Kč
o OSH ČMS Znojmo
1. 200,00 Kč
o SMS ČR
3. 480,00 Kč



(5321) neinvestiční transfery obcím ve výši 68.272,00 Kč a to:
o Město Hrušovany – přestupky
22.500,00 Kč
o Město Znojmo – sociální služby 45.772,00 Kč

 (5329) ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
ve výši 196.162,255 Kč a to:
o Mikroregion Hrušovansko
75. 247,00 Kč
o VaK Znojemsko
120. 915,25 Kč
 (5331) neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škole a
Mateřské škole Šanov, okres Znojmo, příspěvkové organizaci ve výši 1.900.000,- Kč
na provoz ZŠ a MŠ
 (5339) neinvestiční příspěvek ve výši 30.000,- Kč:
o Emin zámek, p.o.
30. 000,- Kč
 (6349) ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
ve výši 30.666,- Kč a to:
o Mikroregion Hrušovansko
30. 666,00 Kč
5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce a příspěvkové organizace byla provedena
na základě Plánu inventur na rok 2017 za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve smyslu
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010.
Na základě tohoto plánu bylo ustanoveno 6 inventarizačních komisí, které byly proškoleny z
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci. Současně byly předány podklady k provedení
inventarizace.
Hlavní inventarizační komise sestavila „Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku
inventarizace majetku Obce Šanov ke dni 31.12.2017“ včetně návrhu na vyřazení majetku
obce a příspěvkové organizace. V rámci inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.
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6. Přehled o stavu dlouhodobého majetku
V tabulce č. 6 je uvedena rekapitulace Přehledu o stavu dlouhodobého majetku Obce Šanov za
rok 2017 a její detailní rozpis je uveden v příloze č.2, která je nedílnou součástí.
Tabulka č.6
účet

PS

přírůstky

úbytky

KS

popis

018 xxx

338 776,44

14 835,00

0,00

353 611,44 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019 xxx

692 486,70

0,00

0,00

692 486,70 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

021 xxx 146 374 165,36

4 189 083,55

022 xxx

3 451 010,24

0,00

0,00

028 xxx

3 303 264,55

186 635,90

77 884,70

3 412 015,75 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029 xxx

6 021 481,23

0,00

0,00

6 021 481,23 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

031 xxx

20 690 109,06

379 515,60

173 802,80

042 xxx

7 857 321,99

9 486 870,34

4 503 375,55

069 xxx

595 684,00

0,00

0,00

4 847 838,60 145 715 410,31 Stavby
3 451 010,24 Sam. movité věci a soubory movitých věcí

20 895 821,86 Pozemky
12 840 816,78 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
595 684,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce za rok 2017 a
v souladu s ust. § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
schvaluje celoroční hospodaření obce včetně zprávy od Krajského úřadu
Jihomoravského kraje - odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Šanov za rok 2017 bez výhrad.
V Šanově, 1. června 2018
Předkládá: Petr Škarek
Nedílnou součástí závěrečného účtu obce jsou níže uvedené přílohy, se kterými se mohou
občané seznámit v kanceláři Obecního úřadu Šanov v úřední dny pondělí a středa v době od
8:00 hodin do 17:00 hodin.












Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů – příloha č.1
Přehled o stavu dlouhodobého majetku – příloha č.2
Rozpočet na rok 2017
Rozpočtová opatření za rok 2017
Výkaz FIN 2-12
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha
Zpráva o inventarizaci za rok 2017
Účetní sestavy příspěvkové organizace
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
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Návrh ZÚ vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce s dálkovým
přístupem:
Vyvěšeno dne:

1.6.2018

Sejmuto dne:

19.6.2018

Návrh závěrečného účtu byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Šanov dne 19.6.2018,
usnesení č. 39.
Po schválení v zastupitelstvu obce se návrh závěrečného účtu stává „Závěrečným účtem
obce Šanov za rok 2017“.

Petr Škarek
starosta obce
Schválený ZÚ vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce s dálkovým
přístupem:
Vyvěšeno dne:

30.6.2018

Sejmuto dne:
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