Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 14. 12. 2017 do 2. 5. 2018
V době od 14.12.2017 do 2.5.2018 se FV zabýval především kontrolou plnění rozpočtu obce. S plněním rozpočtu souvisí i
rozpočtová opatření, která zajišťují to, že obec svým čerpáním v jednotlivých §§ nepřekročí stanovených 100 % výdajů. V této
době rada a zastupitelstvo obce schválili a provedli rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2017, kterými se upravilo celkové čerpání
rozpočtu ve všech paragrafech a položkách upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet obce na rok 2018 schválilo zastupitelstvo
obce dne 13.12.2017 v příjmech 36 120 800 Kč, ve výdajích 36 120 800 Kč. Celkové příjmy a výdaje upraveného rozpočtu se po
těchto úpravách rozpočtu navýšily na částku 37 245 300 Kč. Dokončili se opravy chodníků na Návsi. Prostranství kolem kapličky
a zadláždění „Kopečku“ na Návsi proběhne hned, jak dostane obec souhlas k provedení stavby. Doufáme, že se tak snad v roce
2018 stane, a i zde se naši spoluobčané dočkají pěkného, upraveného, a hlavně schůdného veřejného prostranství před svými
domy. Nové poštovní schránky pro chataře začaly plnit svou funkci a jsou již ze 60 % využity. Schránky jsou zastřešené pěknou
dřevěnou pergolou a jsou doplněny i ručně malovanou mapou katastru naší obce. Poštovní schránky nás stály 290 312 Kč.
Obyvatelé ulice Lesní si určitě pochvalují nové osvětlení celé silnice, která spojuje ulici Lesní s obcí. Nové sloupy a svítidla přišla
obec na 811 294,62 Kč. Od prosince 2017 začal jezdit nový spoj IDS a to linka č. 51, která spojila městskou část Brno-Bystrc
s bohunickou nemocnicí. Zatím sice jezdí jen ve všední dny do 19 - ti hod., ale občané už ho začali plně využívat. Určitě se
pokusíme znovu žádat i zavedení o víkendu. Nové oplocení dostalo dětské hřiště umístěné v areálu sportoviště, za cenu 180 600
Kč. V areálu naší školy byl zbourán starý přístřešek, který v minulosti sloužil jako sklad uhlí, potom jako skladiště všeho
možného a zrovna nepotřebného. Udělal místo pro případný vjezd stavební techniky, která bude potřeba při opravě sportovních
kabin a později také při stavbě nové budovy sportovně-kulturního centra v Popůvkách, kterou obec plánuje postavit hned, jak
bude provedena změna v územním plánu obce. Pokud tato změna nebude do územního plánu obce zanesena a schválena,
nedostane obec povolení pro územní řízení a následně pro stavební povolení. Takže vše je nyní zatím v rukou úředníků. Obec
zatím střádá pilně finance na tuto velkou stavbu, která by měla udělat radost nejen sportovcům, ale také všem ostatním občanům
naší obce. Plánujeme zde obecní plesy, různé kulturní akce jako jsou hody, Masopustní veselí a také možnost pronájmu všem,
kteří o tyto nové prostory projeví zájem (kroužky, posezení seniorů, nové možnosti sportovního vyžití, atd.).
Dokončili jsme inventarizace majetku a závazků obce k 31.12. a především roční závěrku obce.
Rada obce schválila účetní závěrky obou našich příspěvkových organizací, ZŠ a MŠ Popůvky. Pravidelně provádíme kontrolu
hospodaření nejméně 2x v kalendářním roce. V roce 2017 hospodařily obě organizace s příspěvky na provoz od zřizovatele ve
výši:
ZŠ 900 000 Kč. PO ZŠ své hospodaření skončila k 31. 12. 2017 se ziskem ve výši 0,00 Kč.
MŠ 900 000 Kč. PO MŠ své hospodaření skončila k 31. 12. 2017 se ziskem ve výši 79 308,02 Kč.
Účetní závěrku a Závěrečný účet obce za rok 2017 bude projednávat zastupitelstvo obce dne 20.6.2018. Byl dokončen přezkum
hospodaření obce za rok 2017 výrokem „bez výhrad“. Nyní FV provádí kontrolu hospodaření nejen obce podle schváleného
rozpočtu na rok 2018, ale také kontrolu hospodaření našich přísp. organizací ZŠ a MŠ Popůvky a to, první čtvrtletí roku 2018,
abychom mohli informovat zastupitele i veřejnost o finanční situaci jak obce, tak těchto obou organizací na zasedání ZO v červnu.
Další kontrolou bude již pověřeno nové zastupitelstvo, volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (obcí a měst) jsou
vyhlášeny na dny 5. a 6. října 2018.
Rovnice vyrovnanosti schváleného rozpočtu:
příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové a dotace)
financování (zapojení přebytku z min. let)

pol.8115

výdaje (běžné-provozní a kapitálové)
financování-splátka jistiny úvěru MŠ a kanalizace

pol.8124

24 590 800,00
11 530 000,00
36 120 800,00
34 533 500,00
1 587 300,00
36 120 800,00

schváleno ZO dne:

13.12.2017

usnesení číslo:

21

FV vám předkládá informaci o plnění našich rozpočtovaných příjmů a výdajů za období 12/2017 v následujícím přehledu:
Zůstatek na BÚ celkem k 31. 12. 2017
Zůstatek nesplaceného úvěru k 31. 12. 2017 ČS, a.s.

19.495.371,34 Kč
11.396.662,46 Kč

Náklady k 31. 12. 2017 ................................................
Výnosy k 31. 12. 2017....................................................
Výsledek hospodaření (akruál) před zdaněním .............
Výsledek hospodaření běžného úč. období (k 31. 12. 2017).

15.375.038,96 Kč
32.418.785,05 Kč
17.141.976,09 Kč
17.043.746,09 Kč

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2017 (v Kč)
Popis

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění k 31. 12.

% plnění k upr. rozpočtu

Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy + místní poplatky – tř. 1

23 750 000,00

27 679 400,00

30 691 746,40

110,88

Nedaňové příjmy-tř.2

348 000,00

570 700,00

812 120,01

142,30

0,00

1 100,00

1 060,00

96,36

284 300,00

534 500,00

834 391,00

156,11

Příjmy celkem – tř.1+2+3+4
Konsolidace příjmů (pol. 4134 - převody z
rozpočt. účtů)

24 382 300,00
0,00

28 785 700,00
xx

32 339 317,41
500 000,00

112,35
*****

Příjmy celkem po konsolidaci

24 382 300,00

28 785 700,00

31 839 317,41

110,31

Kapitálové příjmy-tř.3
Přijaté dotace-tř.4

Rozpočtové výdaje
Běžné výdaje-tř.5

15 994 300,00

20 116 500,00

13 826 442,18

68,73

Kapitálové výdaje-tř.6

6 800 00,00

9 431 200,00

4 126 616,83

43,75

Výdaje celkem-tř.5+6

22 794 300,00

29 547 700,00

17 953 059,01

60,76

Konsolidace výdajů (pol. 5345 - převody
vlastním rozpočtovým účtům)
Výdaje celkem po konsolidaci

0,00

xx

500 000,00

*****

22 794 300,00

29 547 700,00

17 453 059,01

59,07

Financování
- pol. 8115 – zapojení přebytku z min. let
- pol. 8115 - změna stavu krátkod. prostředků (BÚ)
–pol. 8124 - splátky úvěru

0,00
XX
-1 588 000,00

2 350 000,00
XX
-1 588 000,00

XX
-12 798 958,40
-1 587 300,00

XX
-544,64
99,96

Financování celkem (po konsolidaci)

-1 588 000,00

762 000,00

-14 386 258,40

-1 887,96

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 132,63 % schváleného rozpočtu a na 112,35 % upraveného
rozpočtu.
Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 78,76 % schváleného rozpočtu a na 60,76 %
upraveného rozpočtu.
V roce 2017 obec poskytla ze svého rozpočtu dotace následujícím třetím osobám:








TJ SOKOL Popůvky,z.s...............................................500 000 Kč (neinvestiční na provoz)
Cardová Alena ...............................................................20 000 Kč (neinv. - pořádání Babské hody)
Filiánek , z.s. .................................................................. 6 000 Kč (neinv. – na účast na soutěži)
Chramosta Vladimír .......................................................20 000 Kč (neinv. - pořádání Mladé hody)
Alžběta Rouzková …......................................................20 000 Kč (neinv. – účast na soutěži)
Patrik Carda ....................................................................20 000 Kč (neinv. – startovné na soutěži)
Petr Haiser ………..........................................................20 000 Kč (neinv. – účast na soutěži)

Ve všech případech se jednalo o individuální dotace, obec Popůvky nemá vyhlášen žádný dotační program.
Tyto poskytnuté dotace byly použity v souladu se smlouvou, v lednu 2017 byly dokončeny finanční kontroly u všech příjemců
dotace ze strany obce, nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně, nikomu ze žadatelů nebyl nařízen odvod celé nebo části
dotace zpět do rozpočtu obce.
Rok 2018
Plnění rozpočtu za období 04/2018
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ,
FINANCOVÁNÍ A JEJICH
KONSOLIDACE
Název

Číslo řádku

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

% RS

% RU

text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

4010

23 892 800,00

24 056 800,00

9 039 019,78

37,83

37,57

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4020

393 400,00

442 300,00

165 128,31

41,97

37,33

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4030

83 600,00

83 550,00

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

4040

304 600,00

330 900,00

127 757,00

41,94

38,61

PŘÍJMY CELKEM

4050

24 590 800,00

24 913 600,00

9 415 455,09

38,29

37,79

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

99,94

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A
JEJICH KONSOLIDACE
Název

Číslo řádku

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

% RS

% RU

text
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

24 590 800,00

24 913 600,00

9 415 455,09

38,29

37,79

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

4210

16 283 500,00

16 963 600,00

6 705 067,03

41,18

39,53

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4220

18 250 000,00

18 350 000,00

253 554,00

1,39

1,38

VÝDAJE CELKEM

4240

34 533 500,00

35 513 600,00

6 958 621,03

20,15

19,71

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A
JEJICH KONSOLIDACE
Název

Číslo řádku

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

% RS

% RU

text
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

34 533 500,00

35 313 600,00

6 958 621,03

20,15 19,71

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

9 942 700,00-

10 400 000,00-

2 456 834,06

24,71- 23,62-

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

9 942 700,00

10 400 000,00

2 456 834,06-

24,71- 23,62-

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

9 942 700,00

10 400,000,00

2 456 834,06-

24,71- 23,62-

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 38,29 % schváleného rozpočtu a na 37,79 % upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 20,15 % schváleného rozpočtu a na 19,71 % upraveného rozpočtu.
Dále Vám předkládáme schválená rozpočtová opatření v době od 14.12.2017 do 2.5.2018:
Rozpočtové opatření č. 1/2018
závazný
rozpočtový
ukazatel
§

Popis závazného
rozpočtového ukazatele

Příjmy

Stav upr.
rozpočtu po
provedené
změně

položka

Příjmy

1346

poplatek za povolení k
vjezdu do vybraných míst

200

200

0

200

4111

neinvestiční transfer VPS
- na výkon veřejné správy

26 300

26300

0

26 300

0

39 000

kultura-úprava uvnitř §
pol.2111 - služby

3399

kultura-úprava uvnitř §
pol. 2321 - peněžní dar
územní rozvoj-pozemkynáhrada pol. 2324 (prodej
pozemků v roce 2017)
veřejná prostranstvípronájem movitých věcípol.2133
veřejná správa-úprava
uvnitř §-pol.2112-příjem
za prodej zboží
veřejná správa-úprava
uvnitř §-pol.2324příspěvek

3639

3745

6171

kontrolní součet

závazný
rozpočtový
ukazatel

§

úprava +/-

Stav upr.
rozpočtu před
rozpočtovou
změnou

položka

Popis závazného
rozpočtového ukazatele

Výdaje

36 000
39 000
3 000
800

800

220 000

220 800

700

700

0

700

50 000

51 200

300
1 200
900
68 200

úprava +/-

68 200

Výdaje

Stav upr.
rozpočtu před
rozpočtovou
změnou

Stav upr.
rozpočtu po
provedené
změně

2310

pitná voda-navýšení
pol.5169-služby
drobné vodní tokynavýšení pol. 5169služby (čištění koryt
potoků)

2333

30 000

30 000

40 000

70 000

200 000

200 000

0

200 000

4359

senioři-zapojení
pol.5909-ostatní výdaje

38 300

38 300

250 000

288 300

6112

zastupitelstvo-navýšení
pol.5169-služby
volby prezident ČRnavýšení pol.5901rozpočtová rezerva
finanční vypořádání
minulých let-vratka
dotace-pol. 5364 ÚZ
98071

500

500

2 000 000

2 000 500

6 300

6 300

20 000

26 300

400

400

7 500

7 900

275 500

275 500

6118

6402

kontrolní součet

závazný
rozpočtový
ukazatel
§

Popis závazného
rozpočtového ukazatele

položka

Financování

8115

zapojení přebytku z roku
2017-posílení
rozpočtových příjmů pro
krytí rozpočtových
výdajů

úprava +/-

kontrolní součet
Rada obce schválila dne: 14.2.2018
Usnesením č. 8

Příjmy

207 300

207 300

207 300

207 300

Stav upr.
rozpočtu před
rozpočtovou
změnou

11 530 000

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
Příjmy celkem

24 590 800,00 Kč
11 737 300,00 Kč
36 396 300,00 Kč

Výdaje - běžné + kapitálové
Financování –pol. 8124-splátka úvěru
Výdaje celkem

34 809 000,00 Kč
1 587 300,00 Kč
36 396 300,00 Kč

Stav upr.
rozpočtu po
provedené
změně

11 737 300

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 1/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových
narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 1/2018 jsme ve výdajích posílili § 2310 – pitná
voda (služby), § 2333 – čištění části koryta Troubského potoka, výdaje jsme dokryli zapojením jednak pol. 8115 – financování
(přebytek z roku 2017) a dále zapojením některých příjmů, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu roku 2018. Upravené
příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 36 396 300,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 36 396 300,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 2/2017
závazný
rozpočtový
ukazatel

§

položka

Popis závazného
rozpočtového ukazatele

Příjmy

úprava +/-

Příjmy

Stav upr.
rozpočtu před
rozpočtovou
změnou

Stav upr.
rozpočtu po
provedené
změně

1345

3639

3745
6171

poplatek z ubytovací
kapacity
územní rozvoj-pozemkynáhrada za ZP pol.2324
územní rozvoj-pozemkypříjem z prodeje pozemku
pol.3111
veřejné prostranstvípronájem movité věci
pol.2133
místní správa-příjem z
prodeje zboží pol.2112

12 000

§

položka

2333

3631

závazný
rozpočtový
ukazatel

62 000

220 800

307 300

100

700

800

400

400

51 200

51 500

99 000

99 000

86 500
83 500

100

úprava +/-

Výdaje

Stav upr.
rozpočtu před
rozpočtovou
změnou

Stav upr.
rozpočtu po
provedené
změně

Výdaje
pozemní komunikace
(místní)-navýšení opravy
pol.5171
pozemní komunikace
(místní)-navýšení stavby
pol. 6121
drobné vodní tokynavýšení pol. 5169služby (čištění koryt
potoků)

2219

§

Popis závazného
rozpočtového ukazatele

50 000

3 000

kontrolní součet
závazný
rozpočtový
ukazatel

12 000

200 000
149 000

2 500 000

2 649 000

-51 000

50 000

50 000

200 000

250 000

veřejné osvětlení-stavbynavýšení pol.6121

150 000

150 000

300 000

450 000

kontrolní součet

349 000

349 000

Popis závazného
rozpočtového ukazatele

položka

Financování

8115

zapojení přebytku z roku
2017-posílení
rozpočtových příjmů pro
krytí rozpočtových
výdajů

úprava +/-

kontrolní součet
Rada obce schválila dne: 11. 04. 2018
Usnesením č. 7

Příjmy

250 000

250 000

250 000

250 000

Stav upr.
rozpočtu před
rozpočtovou
změnou

11 737 300

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
Příjmy celkem

24 758 000,00 Kč
11 987 300,00 Kč
36 745 300,00 Kč

Výdaje - běžné + kapitálové
Financování –pol. 8124-splátka úvěru
Výdaje celkem

35 158 000,00 Kč
1 587 300,00 Kč
36 745 300,00 Kč

Stav upr.
rozpočtu po
provedené
změně

11 987 300

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 2/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových
narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 jsme navýšili v příjmech poplatek

z ubytovací kapacity pol. 1345, § 3639 – územní rozvoj – pozemky, kde jsme dostali zaplaceno za prodej pozemků v chatové
oblasti a kupující nám zaplatili i náklady s tím spojené, které hradila obec před prodejem (zaměření a odhad), dále § 3745 –
veřejné prostranství a § 6171 – místní správu. Tyto příjmy nám částečně dokryly výdaje, kde jsme posílili především § 2219 –
pozemní komunikace (opravy a údržba), § 2333 – čištění části koryta Troubského potoka a § 3631 – veřejné osvětlení (stavby),
chybějící výdaje jsme dokryli ještě zapojením pol. 8115 – financování (přebytek z roku 2017). Upravené příjmy jsou po tomto
rozpočtovém opatření ve výši 36 745 300,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 36 745 300,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2017
závazný
rozpočtový
ukazatel
§

položka

Popis závazného
rozpočtového ukazatele

3421

Výdaje

450 000

450 000

1 100 000,00

1 550 000,00

50 000

50 000

100 000,00

150 000,00

Stav upr.
rozpočtu před
rozpočtovou
změnou

Stav upr.
rozpočtu po
provedené
změně

kontrolní součet

závazný
rozpočtový
ukazatel
§

položka
8115

Stav upr.
rozpočtu po
provedené
změně

Výdaje
tělovýchova a sport -TJ
SOKOL Popůvky-neinv.
transfer na provoz
navýšení pol. 5229
využití volného času dětí
a mládeže-JUNÁK-inv.
transfer-zapojení pol.
6322

3419

úprava +/-

Stav upr.
rozpočtu před
rozpočtovou
změnou

Popis závazného
rozpočtového ukazatele

500 000

úprava +/-

500 000

Výdaje

Financování
zapojení přebytku z roku
2017 na posílení výdajů

kontrolní součet
Zastupitelstvo obce schválilo dne: 02. 05. 2018
Usnesením č. 13

500 000

11 987 300

500 000

11 987 300

12 487 300

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
Příjmy celkem

24 758 000,00 Kč
12 487 300,00 Kč
37 245 300,00 Kč

Výdaje - běžné + kapitálové
Financování –pol. 8124-splátka úvěru
Výdaje celkem

35 658 000,00 Kč
1 587 300,00 Kč
37 245 300,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 3/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových
narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 3/2018 jsme navýšili výdaje v § 3419 –
tělovýchova a sprort , TJ SOKOL Popůvky si požádal o navýšení dotace na provoz z důvodu vzniku nových sportovních oddílů,
především fotbal dorostu a taneční kroužek. Samozřejmě počítáme s tím, že vzniknou a budou ze strany obce podporovány další
sportovní činnosti a kroužky, případně vznik dalších sportovních oddílů. Oddíl JUNÁKU, který se v naší obci již plně uchytil si
požádal o investiční dotaci na zakoupení boxu, do kterého by mohl oddíl ukládal stany v době, kdy netáboří. Tyto nové
rozpočtové výdaje jsme dokryli zapojením pol. 8115 – financování (přebytek z roku 2017). Upravené příjmy jsou po tomto
rozpočtovém opatření ve výši 37 245 300,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 37 245 300,00 Kč.
Na BÚ má obec ke dni 2.5.2018 částku 21 423 105,40 Kč a nesplacený úvěr ve výši 10 867 562,46 Kč.
Výsledek hospodaření obce za I.Q roku 2018 je ve výši 4 944 648,71 Kč (náklady = 4 051 269,64 Kč; výnosy = 8 995 918,35
Kč).
Zpracovala Zdeňka Debefová za FV dne: 2.5.2018

