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V souladu s §17 zákona č.250/2000 Sb. sestavila obec Pravlov za rok 2010 tento závěrečný
účet.

1. Plnění rozpočtu
Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový.Byly zapojeny finanční prostředky z přebytku
hospodaření za rok 2009.Během roku bylo provedeno šest rozpočtových opatření, které
schválilo zastupitelstvo obce na svých zasedáních .

v Kč

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

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

3.723.700,167.800,206.000,216.900,4.314.400,-

4.061.300,182.100,209.800,341.300,4.794.500,-

4.050.450,14
146.942,20
9.780,341.089,4.548.261,34

Běžné výdaje
3.214.400,Kapitálové výdaje
1.550.000,Výdaje celkem před i po konsol. 4.764.400,-

3.994.500,1.830.000,5.824.500,-

2.918.458,73
1.718.383,4.636.841,73

Saldo příjmů a výdajů

-450.000,-

- 1.030.000,-

Financování/tř.8/

450.000,-

1.030.000,-

-

88.580,39
88.580,39

Investiční výdaje
veřejné osvětlení
prodloužení vodovodu
prodloužení plynu

205.360,798.139,682.884,-

Příloha: výkaz FIN 2-12
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2. Výsledek hospodaření:
náklady celkem:
výnosy celkem:

2.873.823,05
4.526.810,81

výsledek hospodaření před zdaněním:
daň:
výsledek hospodaření po zdanění:

1.652.987,76
20.330,1.632.657,76

Obec Pravlov nemá žádné fondy, do kterých by převáděla finanční prostředky.Ty zůstávají na
běžném účtu k dalšímu využití.
Zůstatky na účtech k 31.12.2010
231 10 – ZBÚ u ČS,a.s. pobočka Židlochovice
241 10 – běžný účet hospodářské činnosti

2.129.282,90
263.429,21

Příloha: výkaz zisku a ztrát

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

216.900,-

Účelové dotace:

poskytnuto

čerpáno

ÚZ 98 071 – volby do PS PČR
18.300,12.187,40
vratka 6.112,60
částka 6.112,60 vrácena při finančním vypořádání v roce 2011 dne 20.1. d.č.100043
ÚZ 98 187 – volby do zastup.+Senát
17.552,40
30.000,vratka 12.447,60
částka 12.447,60 vrácena při finančním vypořádání v roce 2011 dne 20.1. d.č.100044
ÚZ 98 005 – sčítání lidu
2.808,0
vratka 2.808,částka 2.808,- vrácena při finančním vypořádání v roce 2011 dne 20.1. d.č.100045
ÚZ 13234 – veřejně prospěšné práce
Na33Zd1UZ13234
Na33Zd5UZ13234

9.975,56.525,-
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9.975,56.525,-

Finanční vypořádání bylo provedeno v termínu, dotace na veřejně prospěšné práce byly
vypořádány přímo s ÚP Brno-venkov.
Příloha: tabulky finančního vypořádání

4.Hospodářská činnost
Obec Pravlov provozuje na základě živnostenského listu hospodářskou činnost-restauraci.
účtová třída 5 – náklady celkem

1.832.424,17 Kč

účtová třída 6 – výnosy celkem
daň z příjmu

1.833.474,53 Kč
760,-

hospodářský výsledek po zdanění

290,36 Kč

Obec Pravlov v roce 2010 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

2.116.124,97 Kč

Výnosy celkem

2.116.124,97 Kč

Zůstatky na účtech k 31.12.2010
241 – ZBÚ
261 – pokladny

388.496,98 Kč
16.141,-- Kč

Hospodářský výsledek

0 Kč
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Hospodářský výsledek schválen na …...zasedání zastupitelstva obce dne …………………….
Příloha: výkazy PO

6.Přezkum hospodaření
Na základě vlastní žádosti byl proveden přezkum hospodaření obce Pravlov za rok 2010
pracovníky oddělení přezkumu obcí odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 19.4.2011, dílčí přezkum proveden dne 16.11.2010.
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
Výsledek inventarizace: nebyly zjištěny žádné přebytky, manka a škody.Stav majetku je
uveden v zápisu ÚIK .
Příloha: inventarizační zápis, rozhodnutí

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Pravlov
v úřední dny.
V Pravlově dne 20.4.2011
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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