NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE TĚMICE ZA ROK 2018
1.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

schválený rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
25.106.400,Třída 2 - Nedaňové příjmy
1.749.900,Třída 3 - Kapitálové příjmy
200.000,Třída 4 - Přijaté transfery
3.113.300,Příjmy celkem:
30.169.600,-

rozpočet upravený
25.523.500,1.926.400,1.303.900,3.815.300,32.569.100,-

skutečnost
26.652.144,88
1.920.817,56
1.113.040,3.336.774,33.022.776,44

Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

12.880.300,40.641.900,53.522.200,-

14.447.300,41.686.100,56.133.400,-

15.489.321,50
37.775.613,15
53.264.934,65

Financování celkem:

-23.352.600,-

-23.564.300,-

-20.242.158,21

2.

Údaje o peněžních prostředcích obce

Stav účtu u KB Bzenec k 31.12.2018
Stav účtu u ČNB Brno k 31.12.2018

9.564.817,47 Kč
2.766.568,74 Kč

K 31.12.2018 zůstává na pohledávkách nezaplacená částka 279.931,- Kč,
na závazcích k 31.12.2018 zůstává k úhradě celkem 4.916.704,96 Kč.
3.

Stav sociálního fondu k 31.12.2018

66.960,- Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a zásadami tvorby a čerpání sociálního fondu
ze dne 19.3.2008, schválený ZO Těmice dne 21.3.2008, vč. Dodatku č.1 schváleného ZO
Těmice dne 12.4.2013.
4.

Stav fondu obnovy vodohospodářského majetku k 31.12.2018

350.000,- Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí Statutem fondu financování obnovy vodohospodářského
majetku účinným od 1.10.2018, schváleným v ZO Těmice dne 19.9.2018.

5.

Informace o majetku obce v r. 2018

Majetek obce
018 drobný dlouh.nehm.majetek
019 ostatní dlouh. nehmot. majetek
021 budovy, stavby

k 1.1.2018
316.500,20
130.900,127.541.637,55
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k 31.12.2018
308.260,20
415.900,140.333.290,55

přírůstky v roce 2018 na 021:
zasíťování farmy Těmice
dětské hřiště v MŠ
workoutové hřiště
022 samost. mov. věci
15.574.591,10
028 drobný dlouh. majetek
4.748.905,59
031 pozemky
10.633.817,21
032 kulturní předměty
30.298,40
041nedokončený DNM
283.000,042 nedokončený DHM
30.617.728,80
rozpracované akce v roce 2018 na 042:
„Zkapacitnění prameniště“, stavba „DPS“
6.

15.846.705,10
4.815.938,59
10.736.473,51
30.298,40
0,58.354.825,95

Poskytnuté dotace obcí Těmice

V roce 2018 obec poskytla dotaci spolkům a FO v celkové výši 1.024.276,- Kč. Neinvestiční
dotace na provoz a činnost byly poskytnuty:
TJ Sokol Těmice
551.521,ČZS Těmice
80.000,Český svaz včelařů Bzenec
25.000,Český svaz chovatelů Bzenec
10.000,SDH Těmice
80.000,Vajdíková Eva, Haplová Jana Klub seniorů 20.000,MS Povodí Syrovínky Těmice
80.000,Sportovní rybáři Těmice
80.000,TJ Orel Domanín
25.000,MUDr.Hálka František
5.000,Dušan Petřvalský „1.ročník Slovácký okruh“ 5.000,Irena Kyjovská „Den zdraví“
6.000,Investiční dotace byly poskytnuty:
Obec Domanín

56.755,-

Tyto dotace podléhaly vyúčtování a byla provedena řádná veřejnoprávní kontrola.
Obec dále poskytla v roce 2018 finanční dar:
Jednota Orel Syrovín
5.000,Babybox pro odložené děti - Statim, z. s., 5.000,obec Prameny
5.000,na kole dětem
5.000,Dále obec Těmice poskytla finanční prostředky obci Syrovín na společnou jednotku požární
ochrany ve výši 70.000,- Kč a obci Domanín ve výši 30.000,-Kč na provozování veřejného
pohřebiště.
Tyto poskytnuté finanční prostředky nepodléhají vyúčtování.
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7.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Obec Těmice přijala neinvestiční dotace ve výši 437.837,- Kč:
název akce
přijato
použito
vratka
dotace Volba Prezidenta ČR
26.237,21.108,5.129,dotace Volby do ZO
30.000,23.224,6.776,v rámci souhr. dotač. vztahu
306.600,306.600,0,dotace z ÚP
75.000,75.000,0,Dotace na volby nebyly zcela vyčerpány z důvodu neuznatelných nákladů, vratka dotací bude
provedena v roce 2019.
Obec Těmice přijala investiční dotace ve výši 923.937,- Kč:
název akce
přijato
Dětské hřiště Těmice ÚZ: 17928
322.000,Zkapacitnění prameniště ÚZ: 90992
601.937,-

8.

Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Těmice a Vodovodu Těmice

Hospodářský výsledek MŠ Těmice za rok 2018 je -16.041,42Kč.
Celkový příspěvek MŠ od obce Těmice v roce 2018 byl 875.000,- Kč
z toho:
neinvestiční příspěvek
875.000,- Kč
investiční příspěvek
0,- Kč.
Hospodářský výsledek Vodovodu Těmice za rok 2018 je 0,- Kč.
Neinvestiční příspěvek pro Vodovod Těmice v roce 2018 byl 502.222,- Kč.
9.

Hospodaření obce Těmice

Hospodářský výsledek Obce Těmice za rok 2018 je 12.295.115,10 Kč.
10.
Členství obce Těmice
Obec Těmice je členem svazku DSO ČOV Syrovínka, Mikroregion Bzenecko
a DSO Severovýchod.
V roce 2018 byl poskytnut příspěvek svazkům:
DSO ČOV Syrovínka
Mikroregion Bzenecko

11.

18.240 Kč
1.802 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těmice za rok 2018
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Předmětem přezkoumání hospodaření byly oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.
I. Při přezkoumání hospodaření obce Těmice za rok 2018
byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení §10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumávání
hospodaření, a to
Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti
územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
- Majetek obce nebyl využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy
obce a úkoly vyplývajícími ze zákonem vyme zené působnosti, přitom při
nakládání s majetkem obce nebyl sledován jiný důležitý a řádně
odůvodněný zájem obce.
- Při veřejnosprávní kontrole vykonávané následně po vyúčtování
operací nebylo kontrolním orgánem prověřeno, zda přezkoumávané
operace jsou v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.
- Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti neplnil úkoly, které mu
uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce
byly zjištěny chyby a nedostatky
které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst.3 písm.c)
zákona o přezkoumávání hospodaření, a to :
- Pracovní cesta nebyla povolena oprávněnou osobou. Cestovní příkaz nebyl
vyplněn před zahájením pracovní cesty a podepsán oprávněnou osobou.
II. Upozornění na případná 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 2018 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……………………………1,06 %
b) podíl závazku na rozpočtu územního celku………………………………16,99 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku……….0,00 %
Obec Těmice je členem DSO Severovýchod, Dobrovolného svazku obcí ČOV Syrovínka
a Mikroregionu Bzenecko.
4

Přílohy: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.18
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Použité materiály: Vyúčtování dotací
Komentář za vlastní hospodaření obce Těmice
Hlavní kniha
Do příloh k závěrečnému účtu obce je možno nahlédnout v úřední hodiny
na Obecním úřadě v Těmicích.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 27.5.2019
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
v Těmicích dne 13.5.2019
Na úřední desce obce Těmice byl závěrečný účet:
Vyvěšen:
Sňat:

13.5.2019

V elektronické podobě na stránkách obce Těmice byl závěrečný účet:
Vyvěšen:
Sňat:

13.5.2019

Závěrečný účet obce Těmice byl schválen ZO Těmice:

Zpracovala účetní:

Jurčová Michaela

Starosta:

Ing.Tomáš Žůrek
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