Závěrečný účet obce Rudice za rok 2010
Majetek obce Rudice dle vybraných účtů - k 31.12.2010
zůstat. účtů dle účetnictví
účet 018

drobný dlouhodobý nehmotný majetek

182 570,30 Kč

účet 019

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

327 095,00 Kč

účet 021

stavby

27 687 803,10 Kč

účet 022

samostatné movité věci a soubory mov.věcí

2 012 388,70 Kč

účet 028

drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 801 200,13 Kč

účet 031

pozemky

2 848 924,44 Kč

účet 042

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 112

materiál na skladě

18 510,20 Kč

účet 132

zboží na skladě

102 844,77 Kč

439 225,00 Kč

účet 231

běžný účet

účet 241

účet hospodářské činnosti

1 554 247,59 Kč
55 941,51 Kč

účet 261

pokladna hospodářské činnosti

19 790,00 Kč

účet 263

ceniny

účet 311

odběratelé

10 532,00 Kč

108,00 Kč

účet 314

poskytnuté provozní zálohy

161 500,00 Kč

účet 315

pohledávky

30 069,00 Kč

účet 321

dodavatelé

69 916,62 Kč

účet 331

zaměstnanci

110 075,00 Kč

účet 336

zúčtování s institucemi SZ a ZP

57 968,00 Kč

účet 341

daň z příjmů

191 200,00 Kč

účet 342

jiné přímé daně

15 827,00 Kč

účet 346

pohledávky za státním rozpočtem

550 047,00 Kč

účet 373

poskytnuté zálohy na dotace

účet 374

přijaté zálohy na dotace

účet 388

dohadné účty aktivní

19 600,00 Kč

účet 389

dohadné účty pasivní

146 000,00 Kč

účet 403

dotace na pořízení dlouhodobého majetku

účet 406

oceňovací rozdíly při změně metody

18,00 Kč
20 112,00 Kč

4 510 047,00 Kč
-

2 307 362,85 Kč

účet 408

opravy chyb minulých období

účet 455

dlouhodobé přijaté zálohy - 455 0030

2 876 622,00 Kč

5 000,00 Kč

účet 455

dlouhodobé přijaté zálohy - 455 0033

176 447,00 Kč

účet 459

ostatní dlouhodobé závazky

180 000,00 Kč

Obec Rudice má založeny účty u:
České spořitelny:
231 11 se zůstatkem 1.003.530,53 Kč
241
55.941,51 Kč – účet hospodářské činnosti
KB Blansko:
231 10 se zůstatkem 550.717,06 Kč
pokladní hotovost
19.790,00 Kč – pokladna hospodářské činnosti
Obec Rudice hospodařila dle následujícího rozpočtu :
Rozpočtové příjmy – schválený rozpočet
7.529.500,00 Kč
rozpočet po změnách
8.107.100,00 Kč
výsledek od počátku roku
8.695.904,10 Kč
Rozpočtové výdaje – schválený rozpočet
9.493.600,00 Kč
rozpočet po změnách
10.555.200,00 Kč
výsledek od počátku roku
9.879.702,17 Kč
Financování – schválený rozpočet
1.964.100,00 Kč
rozpočet po změnách
2.448.100,00 Kč
výsledek od počátku roku
1.183.798,07 Kč
Výdaje byly navýšeny dle potřeby čerpání obce. Tyto výdaje byly pokryty z přebytků minulých let.
V roce 2010 obec dle metodického pokynu Krajského úřadu v Brně provedla změnu výplat za měsíc
prosinec, které byly v minulých létech proúčtovány a vyplaceny vždy již v prosinci daného roku. Výplaty za
prosinec roku 2010 byly vyúčtovány a vyplaceny až v lednu roku 2011. Tím se stalo, že v roce 2010 byly
z rozpočtu čerpány jen mzdy a odměny za 11 měsíců.
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,
splátkami dle Smluv o smlouvách budoucích (dlouhodobé přijaté zálohy) a dotacemi.

V roce 2010 byly zapojeny následující dotace:
Obec obdržela neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
- ve výši 160.000,- Kč na Opravu otopného systému v kulturním domě v Rudici – 2. etapa – dle
smlouvy č. 002581/10/ORR. Tuto dotaci obec vyčerpala v plné výši na opravu otopného systému v
kulturním domě (ÚZ 339).
- ve výši 32.000,- Kč na Projekt odstranění povodňových škod vzniklých při bleskových povodních
v roce 2009 – bytový dům - dle smlouvy č.674/09/ORR/OSR. Tuto dotaci obec nevyčerpala v roce
2009 z důvodů klimatických podmínek ( výměna poškozených oken) a protože dle podmínek použití
dotace bylo možné čerpání až do 30.6.2010. Tuto dotaci obec vyčerpala v plné výši (ÚZ 374).
- ve výši 1.040,- Kč na výdaje na odbornou přípravu JSDH. Tuto dotaci jsme vyčerpali v plné výši
(refundace mezd při účasti na školení) (ÚZ 14004).
- neinvestiční dotaci na úhradu výdajů, souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve výši 18.300,- Kč obec nevyčerpala v plné výši. Celkem bylo vyčerpáno 14.060,Kč. Nevyčerpanou částku 4.240,- Kč jsme vrátili na účet JM kraje v rámci finančního vypořádání
dotací za rok 2010.
- neinvestiční dotaci na úhradu výdajů, souvisejících s konáním společných voleb do obecních
zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR ve výši 30.000,- Kč obec nevyčerpala v plné výši. Celkem
bylo vyčerpáno 17.657,- Kč. Nevyčerpanou částku 12.343,- Kč jsme vrátili na účet JM kraje v rámci
finančního vypořádání dotací za rok 2010.
- neinvestiční dotaci na úhradu výdajů, souvisejících s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
v částce 3.529,- Kč. Tuto dotaci obec nevyčerpala. Částku 3.529,- Kč jsme vrátili na účet JM kraje
v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2010.
Obec poskytla investiční příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí v Boskovicích dle Smlouvy o
financování investiční akce „Rudice – rozšíření inženýrských sítí v Hajcích – II. etapa“, částku 207.093,- Kč
a neinvestiční příspěvek 5.000,- Kč za převzetí investorství.
Na základě Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR obec investovala do projektu: Sad
pod lípou – zázemí a občerstvení nejenom pro Rudici 759.661,50 Kč (stavba kiosku, včetně párty stanu a
pivních setů). Dotaci obec obdrží až po vyúčtování celé akce (ÚZ 27589018, 27189017,27100000).
Obec v průběhu roku 2010 nečerpala žádnou půjčku od peněžních ústavů ani jinou dotaci návratnou či
nenávratnou mimo výše jmenované.
Fond rozvoje bydlení
Občané, kteří uzavřeli půjčky v minulých létech a spláceli dlužnou částku dle splátkových kalendářů, splatili
v roce 2010 poslední splátky, a tak byl v prosinci konečný zůstatek účtu 93.002,63Kč převeden na běžný
účet obce a účet FRB byl zrušen.
Hospodářská činnost
V roce 2010 byly celkové náklady 463.133,60 Kč a výnosy 441.986,63 Kč, výsledek hospodaření je
-21.146,97 Kč (ztráta).
Příspěvková organizace
Obec Rudice zřídila příspěvkovou organizaci – Základní škola Rudice – ke dni 1.1.2001.
V roce 2010 byla schválena a převedena částka na provoz v této PO ve výši 877.000,- Kč. Tuto částku
organizace nevyčerpala v plné výši. Výsledek hospodaření je 169.482,31 Kč.
Obec poskytla další neinvestiční příspěvky na provoz organizacím:
Základní organizace českého svazu včelařů
5.000,00 Kč
TJ SOKOL Rudice – investiční příspěvek na dostavbu soc. zařízení 453.000,00 Kč
TJ SOKOL Rudice – příspěvek na provoz
200.000,00 Kč
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras – členský příspěvek
8.980,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR – členský příspěvek
3.816,40 Kč
Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice – členský příspěvek
103.920,00 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 2010.
Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Rudice je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2010 obce Rudice, kterou vydal odbor kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Závěr zní: při přezkoumání hospodaření za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky (zápis je k nahlédnutí
na OÚ).
Roman Šebela
starosta obce Rudice

