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Obec Valtrovice 
Valtrovice 7 
671 28 p. Jaroslavice 
IČO: 00637653 

 
 

Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2010 
 

dle  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 

 

1) Rozpočtové hospodaření 

Zastupitelstvo obce Valtrovice schválilo dne 24.02.2010 rozpočet obce Valtrovice na rok 2010, jako 
vyrovnaný ve výši -   příjmy:  3.470.000,- Kč, výdaje:  3.470.000,- Kč. 

 Návrh rozpočtu byl na úřední desce zveřejněn od 08. 02.2010 do 24. 02. 2010. Do doby schválení 

rozpočtu na rok 2010 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného dne 

09. 12. 2009 zastupitelstvem obce Valtrovice. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován 

rozpočtovými opatřeními č. 1 – 5 , rozpočtové opatření byly schváleny  zastupitelstvem obce 

v průběhu roku. 

příjmy:   3.470.000,- Kč 
výdaje:   3.470.000,- Kč 
V průběhu roku 2010 bylo schváleno zastupitelstvem obce celkem 5 rozpočtových opatření 
úprava příjmů:        + 1.069.500,00Kč 
úprava výdajů:        + 1.069.500,00 Kč 
 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v Kč)                          

Příjmy celkem 

název Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet 

Plnění 

k 31.12.2010 

%plnění 

k upravenému 

rozpočtu 

Třída 1-Daňové příjmy 3.013.800,-      542.100,-   3.555.900,- 3.669.562,29 103,20 

Třída2-Nedaňové příjmy     318.600,-      116.900,-      435.500,-     415.402,03    95,39 

Třída 3-Kapitálové příjmy         5.000,-                  0, -                  0,-                0,-       0 

Třída.4-Přijaté dotace     132.600,-      415.500,-     548.100,-     548.138,- 100,01 

Příjmy celkem 3.470.000,-   1.069.500,-  4.539.500,-  4.633.102,32 102,06 
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Výdaje celkem               

název Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet 

Plnění 

k 31.12.2010 

%plnění 

k upravené

mu rozpočtu 

Třída 5-běžné výdaje 3.174.800,-      600.100,- 3.774.900,- 3.635.438,35 96,31 

Třída 6-kapitálové výdaje     295.200,-      469.400,-     764.600,-        15.728,-   2,06 

Výdaje celkem 3.470.000,-    1.069.500,- 4.539.500,- 3.651.166,35 80,43 

 

Financování celkem 

název Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet 

Plnění 

k 31.12.2010 

%plnění 

k upravenému 

rozpočtu 

Tř.8-financování 0                        0 0 0 0 

Přijaté úvěry půjčky 0 0 0 0 0 

Splátky úvěrů 0 0 0 0 0 

Fond rezerv 0 0 0 0 0 

Fond sociální 0 0 0 0 0 

Prostř.z minulých let 5.848.345,72     

Financování celkem 0    0 0 -981.935,97 0 

 
Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2010 je příloha č.1 (výkaz FIN 2-12 M za měsíc 

prosinec 2010) – údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v platném členění 

podle rozpočtové skladby. Vzhledem k obsáhlosti přílohy je Příloha č.1  k nahlédnutí v úřední hodiny v 

kanceláři Obecního úřadu. 

 

2) Hospodaření s majetkem 

Výsledek hospodaření  v  Kč 

Náklady celkem k 31.12.2010 3.601.780,95 Kč 

Výnosy celkem k  31.12.2010 4.746.147,53 Kč 

Výsledek hospodaření k 31.12.2010   1.144.366,58  Kč 
 

Stav finančních prostředků v Kč 

Pokladna                                                                                                              0,-- 

Základní běžný účet ČSOB a s. poštovní spořitelna………………… 6.830.281,69 Kč.        
Další bankovní účet nemá obec Valtrovice zřízen. 
Obec Valtrovice nemá úvěr ani jiný závazek. 
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Pořízení, vyřazení majetku  
 
Obec Valtrovice pořídila  v roce 2010 drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 61.954,00Kč 
Tento majetek byl pořízen z vlastních zdrojů.  
Obec Valtrovice pořídila v roce 2010 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v celkové hodnotě 11.400,-Kč. 
Tento majetek byl pořízen z vlastních zdrojů. 
Obec Valtrovice vyřadila ze svého majetku drobný dlouhodobý majetek v hodnotě  48.785,95 Kč. Jednalo se 
o majetek zastaralý, nefunkční, neupotřebitelný, případná oprava by byla nerentabilní. Část tohoto majetku 
byla zlikvidována spálením, část předána k ekologické likvidaci. 
   
Přehled o pohybu majetku obce Valtrovice v roce 2010 
       

Druh majetku Pořízeno Kč Vyřazeno z důvodu Kč 

  vlastní zdroje dotace bezúplatně nefunkčnosti prodeje daru 

Smalt.tabul ovál OU 5.495,-          

Osvětlení vánoč. str. 4.495,-         

HDD Werbatim 3.023,-         

Sněhová radlice 20.205,-      

Sekačka s pojezd. 11.964,-      

Byty-sporák 9.037,-      

Smalt.tabul.ovál KN 5.495,-      

KN regály 2.240,-      

OU-DDHM různé    10.484,30   

Byty-spotřebiče     10.333,-   

Hasiči-hadice,skříň    17.788,65   

KD-spotřebiče    10.180,-   

           

Celkem 61.954     48.785,95     

 
Do oprav obecního majetku dodavatelským způsobem obec vložila  516.998,-Kč 
Oprava betonových žlabů-nová výstavba 34.248,-Kč, oprava střechy autobus.zastávky 5.000,-Kč, 
KD-oprava okapů, střešní krytiny,plynového kotle 106.149,-Kč,výměna oken čp. 109,110 bytové domy 
358.611,-Kč,oprava veřejného osvětlení a rozhlasu 9.509,-Kč, drobné opravy 3.481,-Kč. 
     
INVENTARIZACE 
 
Majetek, závazky a pohledávky obce byly inventarizovány na základě Příkazu starosty k provedení 
inventarizace ke dni 31. 12. 2010 ze dne 24. 11. 2010. Inventarizace byla provedena v souladu se Směrnicí o 
provedení inventarizace. Hlavní inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena 
v souladu s §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
Směrnicí o provedení inventarizace. Starosta obce byl seznámen s výsledkem inventarizace, a to – nebyly 
zjištěny žádné inventární rozdíly.  Zastupitelstvo projednalo výsledek inventarizace majetku, závazků a 
pohledávek obce Valtrovice a vzalo jej na vědomí 26. 01. 2011. 
 
Zápis o výsledku roční – řádné inventarizace majetku, pohledávek, závazků a zásob obce Valtrovice podle 
stavu ke dni 31. 12. 2010  je přílohou č. 2  k Závěrečnému účtu obce Valtrovice za rok 2010. Rozvaha ke dni 
31. 12. 2010 je přílohou č. 3 k Závěrečnému účtu obce Valtrovice. Vzhledem k obsáhlosti všech příloh jsou 
Příloha č. 2 a 3 k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu. 
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3) Vyúčtování finan čních vztah ů ke státnímu rozpo čtu a ostatním 
rozpo čtům veřejné úrovn ě,  poskytnuté a p řijaté transfery 

Vyúčtování  finan čních vztah ů ke státnímu rozpo čtu a ostatním rozpo čtům úst řední  úrovn ě 

Údaje v tabulce jsou v Kč 

Poskytovatel ÚZ Účel položka p říjem čerpání % 

MF  Neinvestiční příspěvek na výkon 
správy 

4112 132.600,-     132.600,- 100,00 

MF 98071 Neinvestiční dotace na volby do 
Parlamentu ČR 

4111   16.500,--       16.207,- 98.22 

MF 98187 Neinvestiční dotace na volby do 
zastupitelstev obcí 

4111   17.500,-       17.204,- 98.31 

MF 98005 Neinvestiční dotace na sčítání 
lidu domů a bytů 

4111     1.638,-                 0,-       0 

MPSV, EU 335 
13234 

Neinvestiční dotace na na 
vytvoření pracovních míst  z EU 

4116    
161.500,-- 

    161.500,- 100,00 

MPSV, EU 331 
13234 

Neinvestiční dotace na na 
vytvoření pracovních míst  z SR 

 4116         
28.500,-- 

     28.500,- 100,00 

KU JMK 00361 Neinvestiční dotace na výměnu 
oken v obecních bytech čp. 
109,110 

4122 160.000,--     160.000,- 100,00 

KU  JMK 00103 Neinvestiční dotace na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních 
porostů 

4122 29.900,-       29.900,- 100.00 

CELKEM    548.138,- 545.911,-  99,59 

 
Dotace do rozpočtu obce Valtrovice za rok 2010 činily celkem 548.138,- Kč. Rozpis přijatých dotací  
a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané 
prostředky na Volby do Parlamentu ČR, Volby do zastupitelstev obcí a Sčítání lidu ve výši 2.227,- Kč.- vráceny  
26.01.2011. 
 
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů  obce Valtrovice 
podle stavu ke dni 31. 12. 2010  je přílohou č. 4  k Závěrečnému účtu obce Valtrovice za rok 2010. Vzhledem 
k obsáhlosti přílohy je Příloha č.4  k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu. 

 

Přijaté transfery od ve řejných rozpo čtů územní úrovn ě 

Obec Valtrovice nepřijala od veřejných rozpočtů územní úrovně žádný transfer 
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Poskytnuté transfery ve řejným rozpo čtům územní úrovn ě 

 

Příjemce IČO Účel ORG ODPA POL Částka 

Svaz měst a 
obcí 

63113074 Neinvestiční příspěvek, členský   6171 5229 2.909,20 

Znojemské 

vinařství 

27009581 Neinvestiční příspěvek, členský   3636 5229 1.576,00 

Obec  
Dyjákovice 

00292702 Neinvestiční příspěvek, zákl.škola 823 3113 5321 23.102,00 

Obec Hrádek 00292869 Neinvestiční příspěvek, zákl.škola 840 3113 5321 36.542,00 

Obec Tasovice 00637611 Neinvestiční příspěvek, zákl.škola 914 3113 5321 65.858,00 

Město Znojmo 00293881 Neinvestiční příspěvek, přestupky 940 3113 5321 7.500,00 

DSO VaK 
Znojmo 

45671745 Neinvestiční příspěvek, členský  965 2310 5329 4.000,00 

DSO Dyje 71201378 Neinvestiční příspěvek, členský  975 3636 5329 3.516,00 

  CELKEM    145.003,20 

                                       

4) Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce Valtrovice za rok 
2010 

 Přezkoumání hospodaření obce Valtrovice za rok 2010 provedli dne 10. května 2011 pracovníci 
odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přezkoumání hospodaření proběhlo na 
základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o  přezkoumávání hospodaření). Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, 
které proběhlo dne 11. listopadu 2010 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se 
uskutečnilo dne  10. května 2011.  

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Valtrovice:   
byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumání 
hospodaření. 

Při stanovení výše odměny při skončení funkčního období obec nepostupovala v souladu s § 75 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 Úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Valtrovice je nedílnou 

součástí  Závěrečného účtu obce Valtrovice, tvoří přílohu č. 5. Vzhledem k obsáhlosti přílohy je Příloha č.5  
k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu. 

  

5) Vedení účetnictví  

Obec Valtrovice zpracovává účetnictví programem KEO od firmy Alis, s.r.o, Česká Lípa,  

licenční číslo  6102  Obec Valtrovice vedla v roce 2010 účetnictví v plném rozsahu.  
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Obec Valtrovice v roce 2010 neprovozovala hospodářskou činnost. 

 Obec Valtrovice nebyla v roce 2010 plátcem DPH 

 

6) Příspěvková organizace: 

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) Mateřská škola Valtrovice, příspěvková organizace. 

V průběhu roku 2010 byla PO poskytnuta provozní dotace od zřizovatele ve výši 350.000 Kč. 

K  31.12.2010 PO vykázala v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši  639,09 Kč. Tento bude 
ponechán a  převeden k vlastnímu využití příspěvkové organizaci. 
Roční účetní závěrka zřizované PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Obecním 
úřadě ve Valtrovicích.  
celkové výnosy PO ………. 1.273.899,41 Kč 
celkové náklady PO………. 1.273.260,32 Kč 
 
Výkazy příspěvkové organizace mateřské školy Valtrovice, zpráva o hospodaření,  jsou nedílnou součástí 

 Závěrečného účtu obce Valtrovice, tvoří přílohu č. 6. Vzhledem k obsáhlosti přílohy je Příloha č.6  

k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu 

 

Vyhotovila: účetní obce, Alena Sochorová 

 

Ve Valtrovicích dne   12.05. 2011          

                Bc.Luděk Lahner 
                  starosta obce  
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Přílohy: 

1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2010 (výkaz  FIN 2-12). 
 

2. Hospodaření s majetkem –zápis o výsledku roční,řádné inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků obce Valtrovice podle stavu ke dni 31. 12. 2010. 

 
3. Rozvaha ke dni 3. 12.2010, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky. 

 
4. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním 

fondům za rok 2010 
 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Valtrovice 
 

6. Výkazy příspěvkové organizace –Mateřské školy Valtrovice za rok 2010 
 

        
Vypracovala: Alena Sochorová, účetní 

 

Bc. Luděk Lahner, starosta obce  Valtrovice 

Vyvěšeno dne: 13.05.2011 

Sňato dne:   31.05.2011 

Zveřejněno  na elektronické  úřední desce :    v době   od  13.05.2011 do 31.05.2011 

                                                                       

              

 

 

 

 

 


