
ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  OBCE HODSLAVICE  ZA ROK  2008  
dle zákona  250/2000 Sb. 

 
obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - 
viz  sestava FIN 2-12 M  za  12/2008, rozvaha a příloha k 31.12.2008. Součástí 
závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: v roce 2008 
nebyly vráceny  a vyrovnávány žádné finanční dotace. 
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice 
za rok 2008 – dne 7.5.2009 ( v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření obce  vykonané  
ve dnech od 28.7. do 29.7.2008) bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce  za rok 2008 
odborem kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ing.Annou Dardovou a Dagmar 
Kubicovou se závěrem: 
I.Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb. 

• nebyly dle § 10 odst.3 písm.a) zjištěny chyby a nedostatky.  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní výkazy jsou založeny k nahlédnutí na 
obecním úřadu.  

Rozbor plnění rozpočtu za rok 2008 
 

Schválený rozpočet upravený rozpočet plnění  % 
 
Příjmy  13 521 000  17 061 600,  17 067 587,39  99,86 
Výdaje  13 121 000  14 628 600  14 493 984,48  99,08 
Financování  
Změna stavu na BÚ  1 200 000 -863 000   -973 602,91  112,82 
Splátky úvěru  -1 600 000 -1 600 000  -1 600 000 
 
Příjmy 
Příjmy daňové  v roce 2008 byly v částce  13 452 tis, příjmy nedaňové 1 044 tis., příjmy 
kapitálové 609 tis a přijaté transfery 1 961 tisíc. 
Dotaci ve výši 392,251 tisíc Obec Hodslavice obdržela-na výkon státní správy a na školství.  

Pro hasiče byla dotace ve výši 12,6 tisíc  na věcné vybavení, na opravu místní komunikace 
92C jsme obdrželi od Krajského úřadu dotaci 581 tisíc a a na výstavbu autobusového zálivu 
630 tis.. Od Úřadu práce na pracovníky 110,237 tisíc., za žáky z Hostašovic docházející do 
základní školy Obec Hodslavice obdržela od Obce Hostašovice 54 tisíc, převody 
z rozpočtových účtů 160,986 tis.. 

V příjmech z poplatků - poplatek za odpad 642 tis., poplatky za užívání veřejného 
prostranství 41 tis. (v této částce jsou poplatky od drobných prodejců,, za parkovné Kacabaja 
v letních měsících.), poplatek ze psů 32 tis., poplatky za VHP 60 tis., za odvod výtěžku VHP 
24 tis., správní poplatky 68 tis.. 

Nedaňové příjmy dosáhly částky 1044 tis. a jedná se o příjmy: 
z bytového a nebytového hospodářství byly celkem  552 tisíc  a příjem kapitálový 

z prodeje bytu 501 tis.,v pitné vodě nájem 44,5 tisíc od provozovatele.. 
Příjmy za sběr a svoz odpadu byly 112,7 tis - jsou to pouze příjmy  za prodej popelnic, 

odvoz šrotu, skla a příjem z Ekonomu za třídění odpadu. 
Příjmy z úroků byly 50,6 tis., příjmy, z přijatých nekapitálových náhrad 35,8 tis., jedná se 

o příjmy ze Asompa a.s. a od Unica explorer. Příjmy z prodeje pozemků 27,58 tisíc, veřejné 
osvětlení – 112,3 tis.- vratka elektřiny. 

Celkem byly příjmy splněny na 99,86 %. 



Výdaje 
V paragrafu silnice jsou celkové výdaje  3 223 tis. Největší akcí byla oprava místních 

komunikací ve výši 1 963 tis.z toho 581 tis. dotace z kraje, zbudování autobusového zálivu za 
1 023 tis, z toho 630 tis dotace z kraje, měřič rychlosti  za 129 tis..  

Na dopravní obslužnost poskytuje obec dle smlouvy s Městem Nový Jičín příspěvek na 
autobusovou dopravu ve výši 87,15 tis..  

V paragrafu pitná voda byly výdaje celkem 27,03 tis. 
V paragrafu odvádění a čištění odpadních vod -  347 tis.celkem, na opravy čističek  84 

tis., 5169 provedené rozbory odpadních vod.- 262 tis. 
V paragrafu základní školy  - neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce činil 2 000 tis. 

Rozbor hospodaření s těmito prostředky byl zpracován příspěvkovou organizací a podléhá 
kontrole obce. V opravách obec uhradila instalatérské práce a výměnu bojlerů 69,9 tisíc, 
energetický audit a studie zateplení za 79 tis... 

V paragrafu knihovny jsou nakoupeny knihy a časopisy  za 23,9 tis.. 
V paragrafu Záležitosti kultury celkové výdaje ve výši 250 tis., ,z tohoto paragrafu byly 

hrazeny všechny kulturní akce -  kulturní vystoupení – hudba,  Čtenice, Den matek, zájezd 
důchodců, balíčky pro jubilanty,propagační  a reklamní práce, zveřejnění v informačních 
systémech v N.Jičíně a Val.Meziříčí.,na položce dary obyvatelstvu jsou zaúčtovány příspěvky 
1500 narozeným 2008 a žáčkům 1.třídy – 48,5 tisíc. 

V paragrafu Sportovní zařízení v majetku obce – celkem 156,3 tisíc, nákup nádrže na 
vodu na fotb.hřišti za 59,5 tisíc, v nákupu materiálu jsou zaúčtovány náklady na materiál na 
údržbu a opravu fotbalových šaten a hřiště, budovy na sokolském hřišti. Práce jsou prováděny 
pracovníky obce. 

 V paragrafu ostatní tělovýchovná činnost  17,4 tis. -jsou zaúčtovány příspěvky obce 
neziskovým organizacím. 

V bytovém hospodářství  - náklady 94,3tis. jsou pokryty z příjmů bytového hospodářství. 
V paragrafu nebytového hospodářství celkové náklady 136 tis. Největší položkou jsou 

energie ve výši 124 tis.  
V paragrafu Veřejné osvětlení  výdaje – 418 tis., náklady na elektrickou energii jsou 321 

tis., na běžnou údržbu a opravy 94,8 tis.. 
V paragrafu pohřebnictví vykázány náklady ,ty se promítají  spíše na komunálních 

službách, protože veškeré práce  a sekání trávy provádějí pracovníci obce. 
V územním plánování byly pořízeny změny za 27 tis.. 
V paragrafu komunálních služeb- výdaje 364 tis.. V tomto paragrafu se promítají náklady 

na údržbu obecního majetku, nákup materiálu 108 tisíc což je  štěrk, písek, cement, železo a 
trubky, materiál k práci a opravám, barva, součástky na opravu traktoru a.j. materiál na 
údržbu a opravy ve vlastní režii, náklady za pohonné hmoty na traktory a sekačky byly 62 
tisíc, Nákup pozemků v částce 9,5 tis, byl odsouhlasen zastupitelstvem .Platby daní a poplatků 
28 tis – platby fin.úřadu za daň z převodu nemovitosti.Stroje a přístroje- 6122 –47 tis varovný 
bezdrátový systém hlásičů. 

Sběr a svoz komunálních odpadů  celkem výdaje 863,7 tis -rozbor odpadu viz příloha. 
V paragrafu veřejná zeleň -95,16 tisíc. 
V paragrafu požární ochrana - celkem náklady 265 tis , z toho byla dotace na věcné 

vybavení techniky 12,6 tis, elektřina 38,7 tis, pevná paliva 60 tis, pohonné hmoty 46 tis., 
materiál 39 tis, v opravách 70,4 tisíc. 

V paragrafu Zastupitelstvo obcí –celkem 11422 tisíc, jsou pokryty náklady spojené 
s odměnami ( platy) uvolněných a neuvolněných zastupitelů, pojistné na soc.zabezpečení a 
zdravotní pojištění.. 

V paragrafu voleb do krajských zastupitelstev- náklady 26,3 tisíc, dotace 20 tis.. 



V činnosti místní správy -náklady místní správy jsou celkem 3966 tisíc, z čehož mzdy činí 
2089 tisíc  a na dohody o provedení práce 101 tis., na sociální a zdravotní pojištění činí 750 
tisíc. V drobném hmotném  majetku byla zakoupena kopírka. Nákup materiálu 70 tisíc - což je 
hlavně za  papír a toner do kopírky, tonery do tiskáren, kancelářské potřeby, čistící prostředky 
a tiskopisy. Elektrická energie byla 255 tisíc, cestovné 101 tisíc, služby telekomunikací  122 
tis., služby peněžních ústavů  17 tis., školení 9 tis., nákup služeb 256 tis , 42 tisíc neinvestiční 
dotace a příspěvky: neziskovým organizacím. 

V paragrafu pojištění- 63,7 tisíc – pojištění majetku obce.Úroky  z  úvěru činily  306 tisíc.  
Převody fondům je zaúčtováno 160 tis 
Výdaje byly proti rozpočtu splněny na 99,08%. 

Ve třídě financování  - jsou zahrnuty splátky úvěru ve výši  1 600 tisíc.  
V položce změna stavu finančních prostředků. – zvýšení finančních prostředků na účtu ve 

výši 973 tis. 
Výsledek hospodaření -  celkové příjmy po konsolidaci  v roce 2008 činily 16 906 601,39 Kč 
a výdaje 14 332 998,48 Kč. V roce 2008 obec hospodařila s přebytkem 2 573 602,91.Kč. 
- ze kterého hradila splátky úvěru 1600 tisíc a  o 973 tisíc byl navýšen stav na účtu, který bude 
zahrnut do rozpočtu roku 2009.  
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 
úrovně  
Dotace do rozpočtu obce za rok 2008  - rozpis. Dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány.  
4111 UZ 98193 20000,- Volby do krajského zastupitelstva 
4112    392251,- neinvestiční .dotace na výkon státní správy a školství 
4116 UZ 13101 110237,- Úřad práce – dle smlouvy na VPP 
4121    54000,- Obec Hostašovice za žáky 
4122 UZ 14004 12600,- Moravskoslezský kraj, věcné vybavení hasiči 
4122 UZ 201  581000,- Krajský úřad- oprava místní komunikace 92C 
4222 UZ 201  630000,- Moravskoslezský kraj,Autobusový záliv  
 
dotace  účel     poskytnuto čerpáno rozdíl 
UZ 201 neinv.oprava MK 92 581000 851934 -270934 
UZ 14004 nein.dotace na věcné vybavení hasiči 12600 16541 -3941 
 
UZ 98193 

Volby (rozdíl bude doplacen při 
finančním vypořádání v červnu 2009). 

20000 26378 -6378 

UZ 201 inv.dotace autobusový záliv 630000 915112 -285112 
UZ 13101 Neinv.dotace z Úřadu práce 110237 110237 0 

Vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých Obcí Hodslavice v roce 2008 
V roce 2008 byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši  54 222,20 
Kč. 
10000,-  TJ Hodslavice    
2000,-  Tenis Club 
2000,-  Spolek pro Obnovu venkova 
5222,20 Svaz měst a obcí 
5000,-  Český svaz chovatelů 
10000,- Myslivci 
20000,- Charita 
Všechny tyto příspěvky byly schváleny usnesením zastupitelstva nebo rady obce dle zákona 
128/2000 Sb. a byly uzavřeny řádné smlouvy. Organizace zaslaly do 31.12.2009 vyúčtování 
 o použití příspěvku a finanční výbor je zařadil do plánu kontrol roku 2009. Žádný příspěvek 
nebyl vrácen. 



 
K 31.12.2008 byla provedena  řádná inventarizace hmotného a  nehmotného majetku, 

pohledávek a závazků  Obce Hodslavice. Stav zjištěný dokladovou a fyzickou inventurou byl 
porovnán s účetní evidencí a nebyly zjištěny žádné rozdíly.(viz příloha kopie závěrečný 
inventarizační zápis) 
K 31.12.2008 stav na účtech u České spořitelny a.s. 
231 běžný účet     2 285 870,20 
236 10 sociální fond 56 566,10 
236 22 fond Františka Palackého 123 494,13 
 
315 00 vyd.fa 0 
315 01 odpady 25 015,- 
315 10 byty  5 932,- 
315  Pohledávky celkem 30 947,- 
 
321  závazky k dodavatelům 79 695,70 
 
Podrozvahový účet – majetek svěřený do správy  příspěvkové organizace 
971 00 3 021 408,- 
Dlouhodobý úvěr 
951 20 2 180 000,- 
951 21        3 140 000,- 
Ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů 
Obec má zřízen Sociální fond a Fond Františka Palackého. Počáteční stav  sociálního fondu 
k 1.1.2008 byl 8 701,10 Kč. Příjem z obecního rozpočtu činil 160 986,-Kč. Vydáno bylo 
za stravenky, ošatné, vstupenky na kulturní akce, pernamentky na bazén v celkové částce  
113 121,-Kč. Zůstatek k 31.12.2008 je na účtu  56 566,10 Kč. 
Počáteční stav na účtu Fondu Františka Palackého k 1.1.2008 byl 123 494,13 a souhlasí s 
konečným stavem 123 494,13 k 31.12.2008. 
 

Ukazatel dluhové služby za rok 2008 je 12,8% - jedná se o poměr příjmů k splátkám  
a úrokům z úvěru. 
 

Hospodaření příspěvkových organizací ( příloha rozbor hospodaření ) 

Hospodaření Základná školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové 
organizace dle rozboru a výkazů skončilo úsporou - výsledkem hospodaření za rok 2008  
v částce  77 800,80 Kč. 

Příjmy celkem: 12 056 131,85 - z toho přípěvek obce 2 mil.Kč 

Výdaje celkem:11 978 331,05 Kč 

Finanční kontrola  za rok 2008 byla provedena pracovníky obce v 10/2008 a 4/2009. 
Návrh Závěrečného účtu Obce Hodslavice  byl projednán ve finančním výboru . 
 

V Hodslavicích  14.5.2008 
 
Zpracovala: Pavlátová Marie 
 
Vyvěšeno: 15.5.2009    Sňato: 30.6.2009 
 
 


