
Závěrečný účet  obce Rudice za rok 2007 
 

   
   
   

Majetek obce Rudice dle vybraných ú čtů - k 31.12.2006 
   

účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 144 098,00 Kč 
účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 327 095,00 Kč 
účet 021 Stavby 26 575 552,90 Kč 
účet 022 samostatné movité věci a soubory mov.věcí 1 685 498,50 Kč 
účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 496 841,19 Kč 
účet 031 Pozemky 715 173,24 Kč 
účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 479 515,70 Kč 
účet 112 materiál na skladě 26 550,79 Kč 
účet 132 zboží na skladě 133 463,47 Kč 
účet 261 pokladna HČ 16 854,00 Kč 
účet 263 Ceniny 735,00 Kč 
účet 314 poskytnuté provozní zálohy 124 195,00 Kč 
účet 315 pohledávky 16 025,00 Kč 
účet 241 BÚ – HČ 45 859,90 Kč 
účet 231 základní běžný účet 5 112 336,26 Kč 
účet 236 účet FRB 634 340,84 Kč 
účet 277 poskytnuté přechodné výpomoci 172 762,77 Kč 
účet 955 dlouhodobé přijaté zálohy 3 162 658,00 Kč 
účet 959 ostatní dlouhodobé závazky 270 000,00 Kč 
účet 272 přijaté návratné finanční výpomoci 700 000,00 Kč 

   
 
Obec Rudice má založeny účty u: České spořitelny: 
231 11 se zůstatkem 3.795.325,81 Kč                              
241               45.859,90 Kč – účet hospodářské činnosti 
KB Blansko: 
231 10  se zůstatkem  1.317.010,45 Kč 
236               634.340,84 Kč – účet fondu rozvoje bydlení 
pokladní hotovost            16.854,00 Kč – pokladna hospodářské činnosti 
 
Rozpočet 
Rozpočové příjmy  - schválený rozpočet             7.316.800,- Kč 
                                 rozpočet po změnách             9..485.400,- Kč 
                                 výsledek od počátku roku           11.038.549,71 Kč 
rozpočtové výdaje – schválený rozpočet               9.124.700,- Kč  
                                 rozpočet po změnách                 10.673.800,- Kč 
                                 výsledek od počátku roku             8.985.430,95 Kč 
    Výdaje schváleného rozpočtu byly plánované vyšší, ale nepodařilo se je naplnit 
v kapitolách: silnice , ostatní záležitosti pozemních komunikací  (chodníky, 
parkoviště), pitná voda , odvád ění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , 
opravy a udržování v ZŠ,opravy a udržování  - zájmová činnost v kultu ře (Dělnický 
dům), výstavba inženýrských  sítí . Některé akce byly přesunuty do rozpočtu roku 
2008.   



    Příjmy  jsou podloženy daněmi od státu, ale také nájmy sjednanými na základě 
nájemných smluv (nájmy nebytových prostor, bytových prostor, pozemků), též 
prodejem pozemků na základě kupních smluv a  dotací od Jihomoravského kraje a 
Úřadu práce v Blansku. 
    Podrobné plnění příjmů a výdajů podle paragrafů a položek naleznete ve výkazu 
pro hodnocení pln ění rozpo čtu – Fin 2-12 
 
 Dotace :    
    Obec Rudice na základě Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce č. BKA-V-
19/2007  a jejich dodatků obdržela dotaci v celkové výši 64.000,- K č pro  2 pracovní 
místa  - dělník pro čištění města – a tuto dotaci v plné částce proúčtovala ve mzdách 
těmto pracovníkům . ( UZ 13101). Dotace byla vyčerpána v plné výši. 
      Obec obdržela dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30.000,- K č na 
památku Větrný mlýn – oprava  – dle usnesení 1182/07/Z 17 . Tuto dotaci obec 
vyčerpala v plné výši (UZ 332). 
    Obec obdržela další dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 59.000,- K č 
na realizaci akce -  Oprava ve řejného osv ětlení  – dle usnesení ZJMK Č. 
1160/07/Z17.  Dotace byla vyčerpána v plné výši (UZ 363). 
     
   Obec v průběhu roku 2007 nečerpala žádnou půjčku od peněžních ústavů ani jinou 
dotaci návratnou či nenávratnou mimo výše jmenované. 
 
Obec Rudice vykazuje za rok 2007 dluhovou službu  0. 
 
Fond rozvoje bydlení 
   Obec Rudice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce 
vytvořilo v roce 1998 Fond rozvoje bydlení obce Rudice ( 700.000,- Kč), který slouží 
k financování oprav a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví obce, dále 
k poskytování účelových půjček na konkrétní opravy vlastníkům obytných budov. 
Fond je zřízen na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci Ministerstvem pro 
místní rozvoj. 
   V roce 2007 projevili zájem o čerpání půjčky z tohoto fondu čtyři občané. Těm bylo 
na jejich účty převedeno celkem 100.000,-  K č. Rozpočtovaná částka na tyto půjčky 
byla 150.000,- Kč. Občané této možnosti nevyužili. 
Naopak občané, kteří uzavřely půjčky v minulých létech a splácejí dlužnou částku dle 
splátkových kalendářů, splatili v roce 2007 celkem 76.361,50 K č (splátky půjčených 
prostředků  2460). 
 
Hospodá řská činnost 
    Obec Rudice  od roku 2004 provozuje hospodářskou činnost ve větrném mlýně a 
v informačním středisku.  
    V roce 2007 byly celkové náklady 164.854,03Kč a výnosy 218.914,26Kč. Výsledek 
hospodaření  k 31.12.2007  je  +54.060,23 Kč. Tento zisk je proto, že obec v roce 
2007 zvolila možnost pronájmu informačního střediska. Tento zisk bude využit na 
pokrytí ztráty z minulých let. 
 
 



 
Příspěvková organizace 
    Obec Rudice zřídila příspěvkovou organizaci – Základní škola Rudice – ke dni 
1.1.2001. 
    V roce 2007 byla schválena a převedena částka na provoz v této PO ve výši 
520.000,- Kč. Tuto částku organizace nevyčerpala v plné výši. Výsledek hospodaření 
je zůstatek 3.027,33 Kč (3,03 v tisících dle Rozvahy-účetní uzávěrky). Tato částka je 
rozdílem nevyčerpaného příspěvku od obce 19.145,70 Kč a přečerpané dotace od 
JM kraje ve výši 16.118,37Kč.  Zisk 3.027,33 Kč bude převeden do fondu rezerv.  
    Podrobné informace o hospodaření  příspěvkové organizace obce tedy Základní 
škole a Mateřské škole Hugo Sáňky v Rudici naleznete v Rozvaze, Výkazu zisku a 
ztráty , Příloze účetní uzávěrky a zprávy pro zřizovatele, které jsou nedílnou součástí 
závěrečného účtu obce Rudice za rok 2007. 
  
 
 
Obec poskytla další neinvesti ční příspěvky na provoz organizacím  a členské 
příspěvky:  
 

- Základní organizace českého svazu včelařů 5.000,- Kč – dotace byla 
vyčerpána v plné výši 

- TJ SOKOL Rudice 300.000,- Kč – dotace byla vyčerpána v plné výši 
- Spolek pro rozvoj venkova – Moravský kras členský p říspěvek 4.200,- Kč  

a další p říspěvek 5.800,- Kč na nákup kompostérů. 
- Energetické sdruž. měst a obcí členský p říspěvek na rok 2008 ve výši 430,-  Kč 

K
č    

- Svaz měst a obcí ČR – členský p říspěvek ve výši 3.749,80K č 
- Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice – členský p říspěvek  ve výši 

96.600,-Kč 
Obec Rudice uzavřela se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí Smlouvy o 
účasti obce Rudice na financování stavby (dle smlouvy o financování stavby – 
Oprava kanalizace a financování TDI ). Jedná se o neinvestiční příspěvek v celkové 
výši 243.504,- K č, který byl vyčerpán v plné výši. 
 
    Podrobné plnění příjmů a výdajů podle paragrafů a položek naleznete ve výkazu 
pro  hodnocení pln ění rozpo čtu Fin 2-12,  zůstatky majetkových účtů a ostatní 
finanční záležitosti v účetní uzáv ěrce a ve výkazu zisku a ztráty  obce Rudice.    
Tyto výkazy jsou nedílnou sou částí závěrečného ú čtu obce Rudice za rok 2008 
 
    Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Rudice je i Zpráva o výsledku  
přezkoumání hospoda ření  obce Rudice , kterou vydal odbor kontrolního a 
právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
 
 
                                                                              
                                                                             
                                                                                Roman Šebela 
                                                                             starosta obce Rudice 
 
 


