Obec Šaratice

Závěrečný účet
za rok 2017
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
Údaje o obci:
Identifikační číslo: 00292346
Název:
Obec Šaratice
Sídlo:
Náves 83. 683 52 Šaratice
Kontaktní údaje: tel.: 544229222
email: podatelna@saratice.cz
web: www.saratice.cz
Bankovní spojení: ZBÚ je veden u KB Brno, číslo účtu: 35-0490080217/0100

V plném znění je ZÚ k nahlédnutí na obecním úřadě v Šaraticích v úředních hodinách
nebo na elektronické úřední desce.

Obsah závěrečného účtu:
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
2) Hospodářská činnost obce
3) Účelové fondy obce a stavy a obraty na bankovních účtech
4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
6) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
7) Majetek
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přílohy:
1) Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2017
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis.Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

13819,9
1377,3
5
484,8
15687

15448,9
1298,2
0
2389,5
19136,6

15432,5
1296,4
0
2190,3
18919,2

% plnění
k uprav.
rozpočtu
99,89
99,86
0
91,66
98,86

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

12811
680
13491

10553,2
738,8
11292

10532,9
738,7
11271,6

99,81
99,99
99,82

Saldo: příjmy-výdaje

-2196,0

7844,6

7647,6

Splátky úvěrů
Prostředky min.let
Opr.prostředky k pokl.
Financování celkem

-2196
0

-2196
-5648,6

2196

-7844,6

-2196
-5473,5
21,9
-7647,6

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v Příloze č.1 , Výkaz Fin 2-12 M, rozbor čerpání
příjmů a výdajů.
Rozpočet na rok 2017 byl schválen na ZO č. 1/2017 dne 8. února 2017, bod č. 16. V roce
2017 bylo přijato celkem sedm rozpočtových opatření, ve kterých byla také řešena dotace
z Krajského úřadu JMK na opravu budovy hasičské zbrojnice a na modernizaci vybavení
obecní knihovny v obci, dále dotace na veřejně prospěšné práce z ÚP Vyškov, na volby do
Parlamentu ČR z MF, průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Šaratice z MŠMT a dotace z MMR na
Nové dětské hřiště.
I v roce 2017 se splácel úvěr na bytovou výstavbu (KB Brno).Z celkové částky 19,621 tis. Kč
zbývá na poslední rok (2018) ještě splatit Kč 1,315 tis. Kč. Z úvěru na ČOV a kanalizaci
(16,000 tis.Kč) také z Komerční banky zbývá zaplatit od roku 2018 a další roky 14,320tis. Kč.

2) Hospodářská činnost obce
Obec Šaratice nevede hospodářskou činnost

3) Účelové fondy obce a stavy a obraty na bankovních účtech
Obec Šaratice nemá zřízeny účelové peněžní fondy podle zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.

Stavy a obraty na peněžních účtech a v pokladně:
Stav k 1.1.2017
ZBÚ Komerční banka
Spořící účet KB
Běžný účet ČNB
Běžné účty celkem
Pokladna

Obrat

4 401 636,80
6 011 942,81
7 551,39
10 421 131,21 903,-

1 013 216,56
4 001 968,50
458 252,76
5 473 437,82
-21 903,-

Stav k 31.12.2017
5 414 853,36
10 013 911,31
465 804,15
15 894 568,82
0,-

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Základní škola a Mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace, Náves 96, IČ:46271074,
dostala z obecního rozpočtu roční příspěvek 1,650.000 Kč. Hospodářský výsledek
za rok 2017 je Kč 409,51 a bude převeden do rezervního fondu.
Konečné zůstatky k 31.12.2017: Rezervní fond
Kč 461.473,50
FKSP
Kč 197.399,87
Fond reprodukce
Kč 113.845,10
Zřizovatel jako každý rok provedl 2x kontrolu hospodaření, vždy bez chyb a nedostatků.
Účetní závěrky a Inventarizační zpráva za rok 2017 jsou uloženy v kanceláři OÚ.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke SR a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Poskytnuté dotace jsou zpracovány v tabulce. Z částky dotace na volby do Parlamentu České
republiky Kč 24.091,- vracíme Kč 6.573,-. Na výkon státní správy jsme dostali
prostřednictvím KÚ JMK Kč 484.800,-. Na veřejně prospěšné práce nám Úřad práce přispěl
dotací ve výši Kč 325.837,- (z toho 82,38% z EU-ESF). Z MMR jsme obdrželi dotaci na
výstavbu nového dětského hřiště ve výši Kč 348.930,96, kterou jsme celou využili. Využita
byla také celá dotace ve výši Kč 240.000,- z JMK na opravu budovy hasičské zbrojnice a
Kč 27.000,- na modernizaci vybavení obecní knihovny. Přijaté dotace byly vyúčtované,
případně budou řádně vyúčtovány dle podepsaných smluv. V rámci projektu: Rovný přístup
ke vzdělání protekla naším běžným účtem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
neinvest.dotace ve výši Kč 600.586,80. Dle Dohody o vytvoření společného školského
obvodu nám obce Zbýšov a Hostěrádky-Rešov uhradily Kč 139.000,- (náklady na žáka).
Poskytovatel
dotace
MFČR VPS
MFČR VPS
MPSV ĆR
MMR ČR
JMK

Účel dotace

Účelový Položka Celkem Kč
znak
Volby do zastupitelstev krajů
98071
4111
24 091
Výkon státní správy
4112
484800
VPP-oper. prog.Zaměstnanost
13013
4116
325837
Nové hřiště Šaratice
17027
4116 348930,96
Oprava budovy pož. zbrojnice
551
4122
240000

JMK

Modernizace obecní knihovny

Obec Zbýšov
Obec Hostěr.-Reš.

331

4122

27000

„Náklady na žáka ZŠ“

4121

78000

„Náklady na žáka ZŠ“

4121

61000

5) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce v roce 2017

Jaké organizaci
Sbor dobrovol.hasičů Hostěrádky-Rešov

Kolik

Na co
4.870,-

Sbor dobrovolných hasičů Šaratice

Mimoškolní
32.143,- aktivity

Tělovýchovná jednota Šaratice

46.753,- šaratických dětí

Římskokatolická farnost Šaratice

66.234,-

CELKEM mimoškolní aktivity

150.000,-

VSK Brno

10.000,- Běh kolem Mohyly Míru

Myslivecké sdružení VODA Šaratice

Vybavení a údržba mysliveckých
30.000,- zařízení

Tělovýchovná jednota Šaratice

100.000,- Údržba fotbalového hřiště a zázemí

CELKEM pro zájmové organizace

140.000,-

DSO Ždánický les a Politaví
CHOS Bučovice a Slavkov
u Brna

34.475,- Neinvestiční příspěvek
Podpora zdravotní
5.000,- péče

Město Slavkov u Brna

22.193,- Financování sociálních služeb

CELKEM pro veřejné územní rozpočty

61.668,-

7) Majetek obce
přehled změn a pohyb majetku za rok 2017 je zpracován v následující tabulce:

SÚ
018
DDNM
019
DNM
021 DHM
stavby
022 DHM
sam.mov.
věci
028
DDHM
031
pozemky
042 DHM
nedokonč.
066
půjčka
BD Šaratic
069
fin. maj.
132 Zboží
na skladě

Stav
k 1.1.2017
159.246,-

Pohyb
0

493.411,-

0

87,975.983,34

498.472,81

2,117.655,-

2,602.887,31

Popis pohybu

83.868,-

409.543,-

493.411,-

22,080.097,-

66.394.359,15

1,049.587,-

1,068.068,-

88,474.456,15

0

+172.250,-104.779,80

2,117.655,-

nákup viz inventura-přírůstky
vyřazeno dle vyřazov.protokolů

2,670.357,51

0

0

+748.702,81
-508.472,81

437.476,52
7,191.484,-

Stav brutto
k 31.12.2017
159.246,-

Nové dětské hřiště

9,001.871,06

546.522,-

Oprávky k 31.12.17
159.246,-

Stav netto
k 31.12.2017
0

-312.613,21
0

3.600,-300,-

Nové
hřiště+projekt.dokum.MŠ,SDH,tělocvična
Nové hřiště

0

2,670.357,51
9,001.871,06

0

786.752,-

splátka od BD Šaratice

0

437.476,52

akcie Respono a VaK Vyškov

0

7,191.484,-

Kniha 800 let Šaratic, prodej

0

3.300,-

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce Šaratice provedl Krajský úřad JMK Brno, odbor kontrolní a
právní, odd. přezkumu obcí, a sice dílčí ve dnech 20. a 21. září 2017 a konečný ve dnech 23.
a 24. května 2018. Přezkoumání se uskutečnilo na základě ustanovení § 42 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a DSO.
Závěr zprávy:
I. Při přezkoumání hospodaření obce Šaratice za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
.
II. Upozornění na rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územ.celku

2,67 %
13,94 %
21,08 %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh obce Šaratice k 31.12.2017 překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozp.
roky a tento poměr činí 88,3 %. Celkový dluh je v rozvaze sestavené k 31.12.2017
vykázán ve výši Kč 15,635.000,- a překročil tak zákonem stanovený poměr k průměru
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o 28,3 %.
Překročí-li dluh ÚSC k rozvahovému dni 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozp.
roky, ÚSC je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 %
z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 rozp.roky.
V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Kontrolou předložených uzavřených smluvních vztahů bylo zjištěno, že ne ve
všech smlouvách byla uvedena doložka stvrzující předchozí zveřejnění, schválení nebo
souhlas, a to ve smyslu ustanovení §41 odst.1 zák č.128/2008 Sb., o obcích, kdy podmiňujeli zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo
souhlasem, opatří se listina osvědčující toto právní jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že
tyto podmínky jsou splněny. Např. u smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 9.2.2017
chyběla doložka, u dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 415 doložka neobsahovala termín
zveřejnění záměru pronájmu.

Úplné znění zprávy o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok 2017 je přílohou č.2.
V Šaraticích dne 24.05.2018

zpracovala: Ing. Pavlíková Janka
starosta: Kalouda Karel

Vyvěšeno na webových stránkách obce Šaratice: 03/07/2018
Sňato z webových stránek obce Šaratice:
30/06/2019
Schváleno na ZO : č.4/2018 dne 13.06.2018, bod č.7

