
Závěrečný účet  obce Rudice za rok 2009
majetek obce Rudice dle vybraných účtů - k 31.12.2009

účet 018
drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek                182 570,30 Kč 

účet 019
ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek                327 095,00 Kč 

účet 021 stavby           26 737 045,40 Kč 

účet 022
samostatné movité věci a soubory 
mov.věcí             1 758 774,70 Kč 

účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek             1 814 402,33 Kč 
účet 031 pozemky             2 848 955,94 Kč 

účet 042
nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek                871 335,20 Kč 

účet 112 materiál na skladě                 26 918,29 Kč 
účet 132 zboží na skladě                107 245,68 Kč 
účet 231 běžný účet             2 675 417,44 Kč 
účet 236 účet FRB                 62 628,22 Kč 
účet 241 účet hospodářské činnosti                 62 864,83 Kč 
účet 261 
01 pokladna hospodářské činnosti                 22 197,00 Kč 
účet 263 ceniny                      500,00 Kč 
účet 277 poskytnuté přechodné výpomoci                 36 492,22 Kč 
účet 314 poskytnuté provozní zálohy                137 615,00 Kč 
účet 315 pohledávky                 19 045,00 Kč 
účet 955 
30 dlouhodobé přijaté zálohy             2 111 752,00 Kč 
účet 955 
33 dlouhodobé přijaté zálohy                272 654,00 Kč 
účet 959 ostatní dlouhodobé závazky                210 000,00 Kč 

Obec Rudice má založeny účty u:
České spořitelny:
231 11 se zůstatkem 2.136.888,01 Kč                             
241                                 62.864,83 Kč – účet hospodářské činnosti
KB Blansko:
231 10 se zůstatkem      538 529,43 Kč
236                                   62.628,22 Kč – účet fondu rozvoje bydlení
pokladní hotovost            22.197,00 Kč – pokladna hospodářské činnosti

Rozpočet
Rozpočtové příjmy – schválený rozpočet                        8.150.900,00 Kč
                                  rozpočet po změnách                    8.906.100,00 Kč
                                  výsledek od počátku roku              8.848.117,19 Kč
Rozpočtové výdaje – schválený rozpočet                       8.845.600,00 Kč
                                   rozpočet po změnách                   9.597.300,00 Kč
                                   výsledek od počátku roku             9.348.660,95 Kč
Financování            – schválený rozpočet                          694.700,00 Kč
                                   rozpočet po změnách                      691.200,00 Kč
                                   výsledek od počátku roku                500.543,76 Kč

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 plnění rozpočtu – Fin 2-12
V roce 2009 byly zapojeny následující dotace:
Obec Rudice na základě Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce č. BKA-VL-
28/2009/č.  projektu  CZ.104/2.1.00/03.00001  obdržela  dotaci  od  Úřadu  práce  v 
Blansku v celkové výši 41.497,00Kč pro  1 pracovní místo  - dělník pro čištění města 
– a tuto dotaci v plné částce proúčtovala ve mzdách pracovníkovi  -  (ÚZ 13234). 
Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Obec obdržela dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
- ve  výši  152.000,-  Kč na  Opravu kulturního  domu  Rudice  –  dle  usnesení 

ZJMK č. 169/09/Z5 ze dne 23.4.2009. Tuto dotaci obec vyčerpala v plné výši 
na opravu kulturního domu  (ÚZ 339)..

- ve výši  32.000,-  Kč na Projekt  odstranění  povodňových škod vzniklých při 
bleskových  povodních  v roce  2009  –  bytový  dům  -  dle  usnesení  ZJMK 
č.366/09/Z8  ze  dne  17.9.2009.  Tuto  dotaci  obec  nevyčerpala  v roce  2009 
z důvodů klimatických podmínek ( výměna poškozených oken)  a protože dle 
podmínek použití dotace je možné čerpání až do 30.6.2010 (ÚZ 374)

      -  ve výši  1.390,- Kč na výdaje na odbornou přípravu JSDH. Tuto dotaci jsme 
vyčerpali v plné výši ( refundace mezd při účasti na školení) (ÚZ 14004)

Účelové   neinvestiční  finanční  prostředky  z Ministerstva  kultury  ČR  ve  výši 
54.000,- Kč byly  určeny  na  realizaci  projektů  z programu  VISK  3/2009  - 
automatizace  knihovnických  činností  –  knihovna  Rudice.  Obec  vyčerpala  tyto 
finanční prostředky v plné výši. (ÚZ 34053)

Neinvestiční dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského 
parlamentu  ve  výši  17.300,-  Kč obec  nevyčerpala  v plné  výši.  Celkem  bylo 
vyčerpáno 14.725,-  Kč. Nevyčerpanou částku  2.575,-  Kč jsme vrátili  na účet JM 
kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2009.

Dotaci z kapitoly Ministerstva vnitra v rámci Integrovaného operačního programu ve 
výši  79.837,00Kč na  realizaci  projektu  CzechPOINT  –  kontaktní  místa.  Dotace 
nebyla vyčerpána v plné výši a dle Výzvy k vrácení nevyčerpaných prostředků byla 
vrácena částka 8.500,00Kč na účet JM kraje.
   
Obec v roce 2006 poskytla investiční příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací měst 
a  obce  v Boskovicích  a  v roce  2009  dle  vyúčtování  tohoto  příspěvku  obdržela 
přeplatek ve výši 38.619,00Kč
   
Obec v průběhu roku 2009 nečerpala žádnou půjčku od peněžních ústavů ani jinou 
dotaci návratnou či nenávratnou mimo výše jmenované.

 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 2008 vypršela desetiletá  lhůta pro tento fond a obec částku 700.000,-  Kč 
vrátila na účet MMR.



Občané,  kteří  uzavřely  půjčky  v minulých  létech  a  splácejí  dlužnou  částku  dle 
splátkových kalendářů, splatili v roce 2009 celkem 44.884,04 Kč (splátky půjčených 
prostředků  2460).
 
Hospodářská činnost
Obec Rudice  od roku 2004 provozuje hospodářskou činnost ve větrném mlýně a 
v informačním středisku.
V roce  2009  byly  celkové  náklady  481.430,74  a  výnosy  518.091,77Kč.  Výsledek 
hospodaření je 36.661,03 Kč.
    
Příspěvková organizace
Obec  Rudice  zřídila  příspěvkovou  organizaci  –  Základní  škola  Rudice  –  ke  dni 
1.1.2001
V roce  2009  byla  schválena  a  převedena  částka  na  provoz  v této  PO  ve  výši 
757.600,- Kč. Tuto částku organizace nevyčerpala v plné výši. Výsledek hospodaření 
je 40.013,37 Kč
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 2008.

Obec  poskytla  další  neinvestiční  příspěvky  na  provoz  organizacím:
Základní organizace českého svazu včelařů                                          5.000,- Kč
TJ SOKOL Rudice                                                                              473.000,- Kč
Svaz měst a obcí ČR – členský příspěvek                                             3.784,- Kč
Spolek pro rozvoj venkova – Moravský kras členský příspěvek             8.800,- Kč 
Energetické sdružení měst a obcí                                                              484,- Kč
Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice – členský příspěvek            45.440,- Kč
Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice – neinvestiční příspěvek      30.000,-Kč
Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice – investiční příspěvek    811.792,42 Kč

Podrobné plnění příjmů a výdajů podle paragrafů a položek naleznete ve výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12, zůstatky majetkových účtů a ostatní finanční 
záležitosti v účetní uzávěrce a ve výkazu zisku a ztráty  obce Rudice.   
Tyto výkazy jsou nedílnou součástí závěrečného účtu obce Rudice za rok 2009

Nedílnou  součástí  závěrečného  účtu  obce  Rudice  je  i Zpráva  o  výsledku 
přezkoumání  hospodaření   obce  Rudice  ,  kterou  vydal  odbor  kontrolního  a 
právního  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje.  Závěr  zní:  při  přezkoumání 
hospodaření  za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

                                                                             
                                                                                  Roman Šebela
                                                                             starosta obce Rudice

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vyvěšeno na úřední elektronické desce
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