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Návrh závěrečnéhoúčtuobce Račice - pístovice
za rok 20L8
(§ 17 zákona č.25O/2O0O Sb., o rozpočtových pravid|ech územníchrozpočtů, ve znění platných předpisů}

V'závěreČnémúčtuobce jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členěnípodle rozpočtové
skladby a to o dalších finančnícha majetkových operacích.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FlN 2 - 12M
ua
ů za rok
Hospodařeníobce RaČice-Pístovice za rok 2018 skončilo přebytkem 546.7o9,80 Kč.

Plnění
2017

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění

201,8

2018

2018

%

plnění

k upr.

rozpočtu

% plnění
2oL8/2077

2018

Třída 1- Daňové příjmy
Třída2 - Nedaňové příjmy

15 546 551,98

t7 273 800,00

t7 376 100,00

77 205 486,7t

gg,OZV"

8t5 878,97

499 500,00

637 400,00

508 876,06

79,84%

62,37%

Třída 3 - Kapitálové příjmy

203 000,00

100 000,00

112 000,00

43 400,00

38,7s%ó

21,37%

1 796 680,86
L8 362 L!L,8L

L 1,27 70o,0o

1 657 900,00
L9 783 400,00

1,7I9 360,75
L9 477 t22,92

t03,71%

19 001 000,00

98,45Yo

LO6,07To

14 338 700,00

19 568 700,00

1,62,13%

84,72%

L2 623 351,59

500,00
21 944 200,00

16 977 843,t2
2 0L2 570,00
18 930 473,L2

86,45%

5 120 000,00
19 458 700,00

86,27Yo

9L,95%
L49,96%

5 738 750,22

- 457 700,00

160 800,00

546 709,80

-25,3OYo

9,53Yo

Třída4-Přiiatédotace
Příjmy celkem
Třída5-Běžnévýdaie
Třída 6 - Kapitálové vÝdaie

Výdaje celkem
Saldo: příimv - vÝdaie
Třída 8 - financování

I0 434 685,74
2 t88 676,L5

2 375

_2

1,I0,67%

95,69%

-5738750,LL

457 7o0,0o

prostředkv minulých let

2 160 800,00

-546 709,80

-25,3o%

5 738749,92

9,53Yo

-457 200,00

-2 160 800,00

_546 709,80

-25,3O%

Financování celkem
přebvtek(-), ztráta (+)

9

5 738 749,92

-457 2o0,o0

-2 160 800,00

_546

-25,3OYo

9,53Yo

709,80

RozpoČet na rok 2OL7 projednán a schválen zastupitelstvem obce Račice-Pístovice dne 28.2.2018 jako
schodkový. Do schválenírozpočtu obec hospodařila podle pravidel rozpočtovéhoprovizória, které schválilo
zastupitelstvo obce dne 13.L2.20I7.V průběhu roku bylo přijato celkem 17 rozpočtových opatření, které
souvisely s přijatými dotacemi a s úpravami příjmových a výdajových položek rozpočtu, Rozpočet byl
v příjmovéčásti naplněn na 98,45% a ve výdajové části na86,27%o.
Stav účtuhlavní činnosti k3t.L2.20t8

činí4 858 782,77
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Rč

Komentář:
Příimv
Daňové PřljmY ltř.Ll - oproti roku 2O!7 došlo k mírnémunárůstu o 1"I%.
Tyto přljmy tvoří zejména daně,
dále Potom v Příjmy za TDO (768 236-KČ), psi (26 90O,-Kč) a správní poplatky(3
4 87o,-Kč).
Nedaňové PřlimY ltř.2/- V roce 2018 se jednalo o příjmy z poskytování služeb, prodeje
z
litiny, z pronájmu
nemovitostÍ, z Pronájmu PozemkŮ, PřÚmy z prodeje zboží,přúmy z věcných
břemen,př íjmy z pronájmu
hrobŮ a urnových míst, PříjmY z ÚrokŮ, přijaté nekap.příspěvky a náhrady(spotřeba
elektřiny a vody, vratky
ze záloh), přÚmy ze zpětného odběru tříděného odpadu (EKo-KoM)
744,459,o0 Kč.
KaPitálové PřÚmY ltř.3/ - V roce 2018 se jednalo o příjem z prodeje pozemků příjem
ostatní DHM _ chatky.
Přijaté dotace ltř.4l -V roce 2018 vtom byly převody z rozpočtových účtů(sociální
fond) 6]..880,- Kč,
dotace od JMK ve výŠi424.7tg,- Kč průtoková dotace pro Mš Račice, dotace
od SFžp ve výši e+á.zss,rs re
traktorový nosiČ, ŠtěpkovaČ,kontejnery, dotace od JMK ve výši 45.L4g,- Kč na zásahy
mimo katastr pro
JSDH RaČice, dotace na volby do Prezidenta ČR ve výšt52.474,-Kč (tato
dotace nebyta vyčerpána), dotace
na volbY doZO ve výŠi60.000,- KČ (tato dotace nebyla vyčerpána a příjem
ze státního rozpočtu ve r,niši
431.400,00 Kč.

VÝdaie
Běžnévýddje ve výši 76 977 84g,72 Kč byty použity:
- Ozdrav. hospo. zvířat, veterinární péče 5 O8O,- Kč
nákup granulí pro psa, deratizace kanalizace

Silnice -7 OOt921,86Rč
dopravníznaČenÍ,Štěrk, nafta, oprava cest RaČice (3 cesty-kolem zahradnictví,
ulička, k bytovkám),
Pístovice (2 cesty - ke skali, répka) a cesta Pístovice ,,Příhon''.
- Dopravní obslužnost - 50 8OO,-Kč
dopravní obslužnost KORDlS
-Odvádění a čiš.odpadních vod a nakládání s katy 4 OOO,- Kč
oprava dešťovékanalizace v Pístovicích
- Úpravy drobných vodních toků 5 9OO,-Kč
výplata za posečenípotoka Pístovicee
- Vodní díla (rybníček) - 36 14O,- Kč
ost. osobní výdaje, finančnídar sdružení Srdíčko,
-Mateřské školy - 960 043,- Kč
drobný materiál, servis PlYnových zařízení,oprava opěrné zdi, příspěvek na provoz, průtoková
dotace
pro MŠod JMK
-Knihovny -74734,47 Kč
osta. osobní výdaje, knihy, plyn, ele. proud, internet,
-Kronika - 5249,-Rč
ost, osobní výdaje, zhotovení fotografií
-Památky (kostel) - L4 LO4,-Kč
ost, osobní výdaje, ele. energie
-Rozhlas a televize - 10 1O8,-Kč
ost, osobní výdaje, PoPlatek z rozhlasu a televize, poplatek OSA, materiál
na opravu rozhtasu
-Zájmová činnost v kultuře - 50 OOO,-Kč
finančnídar babské a martinské hody
-ostatní záležitost kultury církvía sděl. prostředků 53 7o8,-Kč "i
jubilea, vítáníobčánků, ost. osobní výdaje, pohoštění
- Ostatní tělovýchovná činnost - 256 OOO,-Kč
finančnípříspěvek a finančnídary TJ Sokol Račice
- Víceúčelové
hřiště a dětská hřiště - 43 254,-Rč
ostat.osobní výdaje, písek, kontrola hřiš{
-
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- Ostatní záimová činnost a

iekreace

-

8 536,-Kč

poplatek Rybnikářství Pohořelice,
Veřejné osvětlení - t24228,68Kč
žárovky, elektrická energie, revize VO
- Hřbitovy - 33 265,-Kč
vodné hřbitov Račice, oprava hrobu Pístovice, brána a sloupky Pístovice, drobný materiál
- Komunální služby - 2 050 777,4L Kč
platy, potraviny, ochranné pomůcky, drobný majetek, voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty,
drobné opravy, materiál
- Sběr a svoz komunálního odpadu - 856 237,-Rč
výdej za odstranění komunálního odpadu -826 826,-Rč,- Kč a nebezpečný odpad 29.4tL,-Kč
- Bioodpad - 70 OOO,- Kč
příspěvek na kompostárnu - Mikroregion Drahanská vrchovina
- Péčeo veřejnou zeleň - L6 L7L,- Kč
benzín, sáčky pro psy,"úklid země
- Osobní asistenka - 331 813,-Kč
pečovatelka (Jana Kabelková)
- Pořární ochrana - 4O3 326,27 Kě
JSDH Račice a JSDH Pístovice (včetně dotací)
- Zastupitelstvo obcí - t97L 345,39 Kč
platy, občerstvení,služby, cestovné, poplatek za telefony, certifikáty
- Volby do Zastupitelstev územníchsam. celků - 38 387,- Kč
platy, potřeby pro volební komise, občerstvení,poštovné.
- VoIby prezidenta republiky - 35.490,- Kč
platy, potřeby pro volební komise, občerstvení,poštovné.
- Činnost místnísprávy -2 t44418,04 Kč
platy, materiál, plyn, voda, elektřina, drobný majetek, oprava bývalé pošty, adt.
- Obecné přúmy a v,ýdaje z finančních operací - IL 650,40 Kč - služby peněžníchústavů
- Převody vlastním fondům (sociální fond) - 61 880,-Kč
- Ostatní finančníoperace (daň z př. za obec) - t57 890,-Kč
- Finančnívypořádání minulých let - 21 385,60 Kč - vratka dotací na volby
-

Kapitálové výdaje ve výši 2 072 570,00 Kč byly použity:
- Mateřské školy - výměna otopného systému v MŠ
- Komuná!ní služby a úz. rozvoj - traktorový nosič, kontejnery
- Činnost místnísprávy - nákup serveru

L27o 050,-- Kč
592779,-- Kč
L49.74t,-- Kč

Financování:

-

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech- (-) 394 575,15 Kč
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčenýchprostředků (spláceníúvěrů)-(-)152 134,65 Kč.

Podrobněji popsáno dále v odst. Úvěry.
- Výsledek třídy 8 - financování srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, aby bylo hospodaření vyrovnané.
Celkem financování - (-) 546 709,80 Kč Kč.

Údale o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančníchoperacích v plném členěnípodle rozpočtovéskladby jsou
obsaženy v přílohách a jsou k nahlédnutív kanceláři obecního úřad /výkaz'FlN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha/

2.

'.

Hospodaření s maietkem obce

.]:

Ke dni 31,,12,2018 byla provedena inventarizace majetku a závazků. V inventarizačnízprávě bylo
konstatováno, že nebyly zjištěny žádnérozdíly mezi skutečným stavem a stavem zjištěným v účetnictví,
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Přehled o pohybech dlouhodobého ma
Druh majetku
účet
stav brutto
k 7.1.2018
018
019

Drobný DNM
Dl. nehm. maietek

021,

Budovy, stavby

o2z
o28

samost. movité věci
DrobnÝ DHM
Pozemky

031
036
o42
069

DHM určený k prodeji

NedokončenÝ DHM
Ost. dl. Fin. majetek
Celkem

223 406,00
370 000,00
43 564 5L8,74
3 501 102,00
3 939 695,37
4 93o 394,27
1,342 L].s,oo
1 695 736,90
35 941,961-,7o
95 508 929,98

hod
v Kč)
přírůstky
0,00
0,00
1 553 596,91
815 004,00
341,793,32
I487 775,37
1 419 000,00
2 0I2 57o,oo
0,00
7 629 739,60

úbytky

1,85

1,423
2 085

3 693

0,00
0,00
0,00
0,00
224,07
629,4o
0,00
054,00
0,00
907,47

Doopróvkov.
223 406,00
79
10 963
1,455
4 096

905,00
746,49
441,,oo

264,62
0,00
0,00
0,00
0,00

16 818 763,1,1

stav netto
k 31..12.2018
0,00
290 095,00
341,54 369,16
2 860 665,00
0,00
4 994 540,24

2761,1L5,oo
1,623 252,90
35 941 961,70
82 625 999,00

Účet O18 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 223 406,- Kč, během roku nebyl pořízen žádný
program.
Účet OZS - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 223 4a6,- Kč.
Účet Org - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - územní plán 370 OOO,- Kč.
Účet ozg - 79 9o5,- Kč oprávky k účtu019, zůstatková cena 29o o95,- Kč.
Účet OZr - stavby, k3L, t2,2018 účetnístav 45 118 115,65 Kč, topenív MŠ,zvonička, zídka a plot od JMK.
Účet ogr - 10 963 746,49 Kč oprávky ko2L, zůstatková cena 34 154 369,16"Kč.
Účet OZZ- samostatné movité věci a soubory movitých věcí, k 31.12.2018 účetnístav 4 316 106,-- Kč.
Pořízeny dva kontejnery, nosič kontejneru, server na obec, radlice.
Účet ogz - 1455 44I,-- Kč oprávky k účtuo22, zůstatková cena 2 860 665,-- Kč
Účet O28 - drobný dlouh. hmotný majetek, stav k 3L.L2.2OI8 4096 264,62 Kč. V roce 2O].8 byly přírůstky:
Komunální služby - vysokotlaký ručnímazací lis, sedadlo do traktoru, motorové plotové nůžky,lavičky 8ks,
nástěnka na parte, vysavač listí, box za traktor
Činnost místní správy - cedulky plechové, zabezpečovací systém, rychlovarná konvice, 2 ks lamino 100 let
republiky, nábytek ,,bývalá pošta", várnice, PC De|l, záložnízdroj, vitrína.
JSDH Račice - protipořezový oděv, zásahové obleky.
JSDH Pístovice - čerpadlo plovoucí, výbava.
Účet Ogg - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 096 264,62Kč.
Účet O31 - pozemky, stav k 3L.I2.2OI8 4 994 540,24 Kč. V roce 2018 úbpky: přecenění pozemků k prodeji
686/6 v Pístovicích, dva pozemky od JMK, pozemek pod kapličkou Pístovice.
Prodej pozemku pan Čech a paní Klepáčová, prodej pozemku manželéBedřichovi, prodej pozemku paní
Drahanská.
Účet O42 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Stav k 3L.L2.2OL8 L 623 252,gO Kč.
Přírůstky:52877O,--Kč-traktorový nosič, kontejnery, 727O O5O,-- Kč-výměna otopného zdrojev MŠ,
1.49 741.,-Kč - server pro obec, 64 009,-- Kč - radlice.

Převoddostavebadomovitýchvěcí-601 254,--Kč-/ievtomadministracef,L27OO\O,--Kč-výměna
otopného zdroje v MŠ,I49 74L,--Kč - server pro obec, 64 OO9,--Kč - radlice.
Účet 069 - ostatní dlouhodobý finančnímajetek. Stav k 3L,I2,2OI7. 35 941 961,,70,- Kč. V roce 2017

nebyl žádný přírůstekani úbytek.
Účet 112 - materiál na skladě, stav k 31,.L2.2OL8 - 119 901,01 Kč. V torr-t materiál na opravy (vedena kniha
mater. zásob), pohonné hmoty dílny a hasiči, proúčtovánopodle invéntarizace.
Účet 123 - výrobky, stav k 37.t2.20t8 - O,- Kč - Kniha Kapitoly z dějin Račice-Pístovice.
Účet 132 - zbožína skladě, stav k 3L.LZ.2O1,8 - 8739,27 Kč. V tom hrnky s motivem Račic a Pístovic,
turistické známky a nové hrnky s motivem zámku.
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Účet rgg - ostatnízásoby, stav k 3L.I2,2OI8 - 55 739,02 Kč - tužky obce Račice-Pístovice, sada
pero+baterka, taška z netkané textilie, klíčenky,hrnek FROSTY, omalovánky.
úvěry:
Účet asr - dlouhodobé úvěry. V roce 2018 bylo na úvěru na traktor splaceno t52,L34,65 Kč. Výše úvěru
608 569,00 Kč. Doba splácení48 měsíců. První splátka 74,L2OI7. Poslední splátka t4.72,2O2O,
Stavy prostředků na účtechk3t.t2.2OL8:
Stav prostředků na běžném účtuobce KB
Stav prostředků na běžném účtuČNB
Stav prostředků na účtuHČ
stav na úvěrovémúčtu
Depozitní účetse nepoužívá

4 858 782,77 Kč

4465 675,59 Kč
51799,34 Kč

3o4314,92Kč
7A

roslnec

o v běžném měsíci roku.

účtová

a objem rozpočtorných opatření za rok 2018
Příimy
Schválený rozpočet

celkem změna

VÝdaie

19 001 000,00 Kč

19 783 400,00 Kč

n í

19 458 700,00 Kč

457 700,00 Kč

2 485 500,00 Kč

+) 1 703 100,00 Kč

21,944 200,00 Kč

(+) 2 160 800,00 Kč

782 400,00 Kč

Upravený rozpočet

Fina ncová

3.

SFŽP

účelový
znak

účeldotace

Poskytovatel

- Ministerstvo

Životního prostředí
MŠMT
Krajský úřad JMK

Ministerstvo
financí
Ministerstvo
financí

lnvestičí.dotace - štěpkovač,
Nosič a konteinerv
Neiv. - dotace -,,Šablony" VÝzkum, vÝvoi a vzdělávání
Neinv. dotace - zásah JSDH
Račice mimo katastr
Neiv. dotace volbv prezidenta ČR
Neinv. dotace Volby do ZO
Celkem přijaté dotace

úz [glq

Výše poskytnute Výše čerpóní
dotace
dotace
449 454,50 Kč
643738,L5 Kč

úzg3'oag

4247t9,oo Kč

4247I9,oo Kč

úz r+ooq

45 149,00 Kč

45 149,00 Kč

úz gsoos

52 4-14,00 Kč

35 490,00 Kč

úzgawl

60 000,00 Kč

38 387,00 Kč

L226 080,15 Kč

993 195,50 Kč

Všechny dotace byly zahrnuty do rozpočtu obce, plně čerpány a řádně vyúčtovány.

Nepoužitéprostředkyzneinv.dotacenafinancovánívolebPrezidentaČnvernýši16.984,00Kč anepoužitéprostředky

z neinv. dotace na financovánívoleb do ZO ve \^ýši 21.613,--Kč vráceny na základní účetJMK dne 25.1,2019.

4.

Dotace, příspěvky a finančnídary poskytnuté obcí Račice - Pístovice:

částka

Komentář

449 655,00 Kč neinvestičnípříspěvek MŠna provoz + odpisy majetku

424719,oo Kč průtoková dotace od
150 000,00 Kč
106 000,00 Kč

40 000,00 Kč

vŠrvr

dotace TJ Sokol Račice
finančnídar TJ Sokol Račice
neinvestičnítransfer svazku Drahanská vrchovina
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neinvestiční transfer svazku Drahanská vrchovina
70 000,00 Kč kompostárna a kompostéry
5 000,00 Kč finančnídarSvazu tělesně postiž. Drnovice, z.s.
5 000,00 Kč finančnídarPaprsku

-

42 500,00 Kč finančnídar SDH Račice

finančnídar sDH pístovice
25 000,00 Kč finančnídar Babské hody
25 000,00 Kč finančnídar Martinské hody
22 000,00 Kč finančnídarRybářský spolek SrdíčkoRačice z.s.
10 000,00 Kč finančnídar Mvslivecké spolek Račice-Pístovice
2 000,00 Kč finančnídarFranková Alice - rozsvícenístromu Račice
35 000,00 Kč

finančnídar obec Drnovice- kulturní dům
2 550,00 Kč neinvestičn í transfer M ěstu Vyškovu (přestu pková kom ise)
L 424 424,ooKč Celkem vydané dotace, příspěvky a finanční dary
10 000,00 Kč

Pokladna
Pokladna

obce:

HČ:

stav prostředků k 37,L2.2Ot8
stav prostředků k 31.L2.2OI8

0,00 Kč
17 839,00 Kč

5.

stav účelovÝchfondů a finančníchaktiv
sociálnífond
29 592,-Kč
Stav fondu k3t.t2.2018 činí
Obec Račice-Pístovice má zřízený sociální fond od prosince 2OO7, Pro sociální fond nemá obec
zřízený samostatný účet.Prostředky z fondu jsou použity na stravovánízaměstnanců a uvolněných
zastupitelů, na odměny a dary při životníchvýročích.

6.

Mateřská škola Račice-Pístovice. příspěvková organizace
Zřizovatelem Mateřské školy Račice-Pístovice je Obec Račice-Pístovice, Neinv. příspěvek
zřizovatele činil v roce 2018 - 430.000,- Kč na provoz a 19.655,- Kč na odpisy dlouhodobého majetku
(konvektomat, sporák, kuchyňský robot, multifunkčníhřiště).
Příspěvková
organizace

Rezervní fond

Mateřská škol

476 344,3LKč

Výsledek
Rezervní fond
Neiv. Příspěvek na
provoz
ze zlep. výsldku
od zřizovatele hospodaření celkem
29 832,00 Kč
68 884,60 Ki
449 655,00 Kč
2t264,16 Kč

Fond odměn

Příspěvkové organizacijsou na základě schváleného rozpočtu/rozpočtovéhoprovizória zasílán příspěvek
na provoz a opravy. Ročníúčetnízávěrka příspěvkové organizace sestavená k37,t2,2Dt8 schválila Rada obce
dne 13.2.2019.
Součástízávěrečnéhoúčtujsou výkazy příspěvkové organizace. Do všech příloh závěrečnéhoúčtuje
možnénahlédnout v kanceláři obecního úřadu.

7.

Hospodářská činnost
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a souvisejícínáklady:
- autodoprava
Hospodářský výsledek běžnéhoúčetníhoobdobí z hospodářská:činnosti činil - {+) 221,25 Kč,
Podrobnějšíúdaje o hospodářské činnostijsou uvedeny ve Výkazu zisku a ztráty za rok 2OI8,
který tvoří přílohu závěrečnéhoúčtu.

8.

Zpráva o vúsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce provedl rÚ lVr ve dnech 25. - 26,3.2019. Plné znění zpráva o
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provedeném přezkoumání obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnémuúčtu.Při přezkoumání
hospodaření obce Račice-Pístovice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumáníhospodařeníza rok 2018 nebyla zjištěna žádnázávažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodařeníúzemního celku do budoucnosti.
Poměrové u kazatele zjištěné při přezkou má n í hospoda řen í:
- podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
0,75 %
- podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
3,78%
- podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku 0,0O%

9.

seznam příloh závěrečného účtu
- Účetnía finančnívýkazy Obce Račice-Pístovice sestavené k3L,L2,2OL8
- Účetní výkazy VtŠRačice-Pístovice sestavené k 3L.I2.2O18
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
S celým obsahem závěrečnéhoúčtuvčetně jeho příloh je možno se seznámit v kanceláři obecního
úřadu v době úředníchhodin nebo na webových stránkách obce www.racice-pistovice.cz
Návrh Závěrečnéhoúčtuobce Račice-Pístovice schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
usnesením
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