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V souladu s §17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění sestavila obec Pravlov za rok 2012 tento závěrečný účet.

1. Plnění rozpočtu
Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový.Byly zapojeny prostředky minulých let.Během
roku bylo provedeno pět rozpočtových opatření, které schválilo zastupitelstvo obce na svých
zasedáních a jedna rozpočtová změna, která nepodléhá schválení zastupitelstva.

v Kč

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem před i po konsol.

4.216.500,149.300,10.900,185.300,4.562.000,-

4.221.600,168.400,40.500,384.900,4.815.400,-

4.098.259,70
149.640,53
40.460,384.789,60
4.673.149,83

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem před i po konsol.

4.471.000,591.000,5.062.000,-

4.589.900,775.500,5.365.400,-

3.288.329,18
674.243,3.962.572,18

Saldo příjmů a výdajů

710.577,65

Financování/tř.8/

- 710.577,65

Investiční výdaje
•
•
•
•

veřejné osvětlení
investiční příspěvky DSO-Vodovod-sv.obcí
projektové práce a zhotovení elektro přípojky
změna č.3 územního plánu

496.312,80.000,58.331,39.600,-

Nákup DDHM
sporák-restaurace, 2x nový PC kancelář a jeho příslušenství, nádoba na odpad, sekačka na
trávu
Obec Pravlov poskytla v roce 2012 finanční dar Diecézní Charitě Rajhrad ve výši 5.000,- Kč.
Příloha: výkaz FIN 2-12
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2. Výsledek hospodaření:
náklady celkem:
výnosy celkem:

3.444.644,26
4.499.539,69

výsledek hospodaření před zdaněním:
daň:
dodatečné odvody daně:
výsledek hospodaření po zdanění:

1.076.015,43
20.700,420,1.054.895,43

Obec Pravlov nemá žádné fondy, do kterých by převáděla finanční prostředky.Ty zůstávají na
běžném účtu k dalšímu využití.
Zůstatky na účtech k 31.12.2012
231 10 – ZBÚ u ČS,a.s. pobočka Židlochovice
241 10 – běžný účet hospodářské činnosti

3.948.918,82
281.663,06

Příloha: výkaz zisku a ztrát

3. Vyúčtování poskytnutých dotací
Neinvestiční dotace ze SR / pol.4112 /

185.300,-

Účelové dotace:

poskytnuto

ÚZ 33123 – průtoková dotace pro ZŠ
Na32Zd1
24.965,94
Na32Zd5
141.473,66
dotace převedena na účet ZŠ Pravlov, vyúčtování provede ZŠ.

čerpáno
24.965,94
141.473,66

ÚZ 98193 – dotace na volby do krajského zastupitelstva
ÚZ 98193 – volby do zastupitelstva JMK
23.000,14.474,Vratka 8.526,- Kč na účet JMK provedena v roce 2013 d.č. 100042 dne 16.1.2013
ÚZ 98008 – záloha na dotace na volby prezidenta
ÚZ 98193-záloha na volby prezidenta
1.000,0,Vratka 1.000,- Kč na účet JMK provedena v roce 2013 d.č. 100043 dne 16.1.2013
Finanční vypořádání bylo provedeno v termínu.
Příloha: tabulky finančního vypořádání
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4.Hospodářská činnost
Obec Pravlov provozuje na základě živnostenského listu hospodářskou činnost-restauraci.
účtová třída 5 – náklady celkem

1.761.603,49 Kč

účtová třída 6 – výnosy celkem
daň z příjmu
dodatečné odvody daně:

1.794.162,50 Kč
7.900,460,-

hospodářský výsledek po zdanění

32.559,01 Kč

Obec Pravlov v roce 2012 neposkytla
příspěvky.

hospodářské činnosti žádné provozní dotace ani

Hospodářský výsledek schválen na …… zasedání zastupitelstva obce dne……………..
Příloha: výkaz zisku a ztrát

5.Hospodaření vlastní příspěvkové organizace
Náklady celkem

2.523.060,86 Kč

Výnosy celkem

2.523.060,86 Kč

Zůstatky na účtech k 31.12.2012
241 – ZBÚ
261 – pokladny

305.563,05 Kč
20.541,-- Kč

Hospodářský výsledek

0 Kč

příloha: výkazy PO
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6.Přezkum hospodaření
Na základě vlastní žádosti byl proveden přezkum hospodaření obce Pravlov za rok 2012
pracovníky oddělení přezkumu obcí odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 29.1.2013, dílčí přezkum proveden dne 7.8.2012.
Závěr zprávy – při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Zpráva o přezkumu hospodaření obce byla projednána na ……zasedání zastupitelstva obce
dne ……………..a je součástí závěrečného účtu obce.
Příloha: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

7.Hospodaření s majetkem
Obec Pravlov hospodařila s vlastním majetkem a majetkem ve výpůjčce fy Heineken.
Investiční příjmy:
prodej pozemků v celkové hodnotě 40.460,Investiční výdaje:
veřejné osvětlení 496.312,investiční příspěvky DSO-Vodovod-sv.obcí 80.000
projektové práce a zhotovení elektro přípojky budovy sklepa 58.331,změna č.3 územního plánu 39.600,Opravy:
místní komunikace 35.538,neinvestiční příspěvky ZŠ Pravlov 524.000,neinvestiční příspěvky na žáky jiným PO 166.439,60
budova sklepa 58.331,Nabytí majetku:
Obec v roce 2012 nabyla do svého vlastnictví budovu sportovního klubu v hodnotě 404.000,Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena k 31.12.2012 v souladu se
zákonem, vnitřní směrnicí a plánem inventur.
Výsledek inventarizace: nebyly zjištěny žádné přebytky, manka a škody.Stav majetku je
uveden v zápisu IK .
Příloha: inventarizační zápis
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S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Pravlov
v úřední dny.

V Pravlově dne 26.4.2013

Vyvěšeno na úřední desce OÚ:
vyvěšeno:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: vyvěšeno:

sňato:
sňato:

Projednáno na ………….zasedání zastupitelstva obce dne …………….. ………
s výrokem…………………………………………………………………………

Ing.Zdeněk Kail
starosta obce
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