
Závčrečný účet obce Studnice za rok 2009 

Rozbor hospoda ření 

Příjmy 

Příjmy schválený rozpočet 
Příjmy upravený rozpočet 
Skutečné příjmy 

4.467.000,- Kč 
13.671.700,- Kč 
12.696.582,48 Kč 

Obdrželi jsme následující úče l ové dotace: 
UZ 331 13234 Aktivní politika zaměstnanost i 

UZ 33513234 Aktivní po li tika zaměstnanost i 

UZ 98348 Volby do Evropského parlamentu 
Ul 36514008 Czech POrNT 
UZ 369 Úhrada úroků z úvěru 
Ul551 Dotace na JSDHO 
Ul 14004 Dotace na JSDHO 
UZ 17360 Obnova obecní zvonice 
Ul 90578 Doplatek dotace za ČOV a kanali zaci 

19.544,- Kč 
11 0.755,- Kč 
15.500,- Kč 
58.259,- Kč 
116.000,- Kč 
50.000,- Kč 

23.470,- Kč 
106.000,- Kč 
3.618.200,- Kč 

Z výše uvedených dotaci byla většina vyčerpána, pouze II dotace na volby do Evropského 
parlamentu jsme část nevyčerpali - 2.657,- Kč, tyto prostředky byly zaslány na účet Jmk 
v 1/2010 v rámci fi nančního vypřádání se státním rozpočtem . dále jsme plně nevyčerpali 
dotaci na pracov i ště Czech POrNT, vyčerpano bylo 57.566,- Kč, částka 693,- Kč byla 
převedena poskytovateli ještě v roce 2009, na základě jeho výzvy. Dotace z JmK Brno s UZ 
551 na JSDHO byla vyčerpána částečně, tenninje až 30.6.2010. Ostatní dotace byly 
vyčerpány beze zbytku. 
Dotace s UZ 17360 na obnovu obecní zvonice byla obci poskytnuta formou čerpání limitky II 
peněžního ústavu. 
Veškeré dotace byly vyúčtovány podle podmínek určených poskytovatelem. 
U dotace s UZ 90578 posl-.. .. ytnuté se sFlr se jednalo o doplatek na akci usk utečněnou 
v minulých letech, kde tato částka byla jako "zádr.lné". 

Vydaje 

Financováni 

Výdaje schválený rozpočet 
Výdaje upravený rozpočet 
Skutečné výdaje 

Z toho: běžné výdaje 
kapitálové výdaje 

500.000,- Kč 

4.467.000,- Kč 
13.671.700,- Kč 
I 0.836.872,04 Kč 
10.774.667,04 Kč 

62.205,- Kč 

Do kapitá lových výdajů je zahmUla pouze výstavba" Malé vodní nádr.le Vápenný žleb" 
letošní platba pouze 62.205,- Kč, da lší raklurovaná částka ve výši 1.517.338,- Kč má splatnost 

\ 



10.2.20 I O (k 3 1.12.2009 evidována na účlu 32115). Na tuto akci j sme obdrželi dotaci, plalby 
se budou rea lizovat v roce 2010. Běžné vydaje zahrnují kromě výdajů na zajištění chodu 
obce i náklady na rekonstrukce a opravy. Z těch výrazněj ších - oprava budovy has i čské 

zbrojnice ve výši 509.523,- Kč, oprava bytu v budově č. p . I ve výš i 583.348,- Kč, obnova 
obecní zvonice v Odrůvkách ve výš i 157.795,20 Kč (část nákladů hrazena z dotace 106.000,
Kč), rekonstrukce cesty v severní části obce ve výši 1.072.958,- Kč(tato akce je k 3 1.12.2009 
i přes termín uvedený ve smlouvě nedokončena, další financování v roce 20 I O) 

Obec poskytla v roce 2009 
- Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci MŠ Studnice 
- Neinvestiční dotaci obci Lipovec a Vyškov (na žáky) 
- NeinvesLiční dotaci Svazku obcí Drahanská vrchovi na 

43.535,55 Kč 
175.200,- Kč 
60.409,- Kč 

Obec má zřizen základní běžný tičet (zůstatek k 3 1. 12. 2009 byl 1.514.342,59 Kč) a 
samostatný účet na vedlejší hospodářskou či nnost (zůstatek 259.300, 14 Kč). Účet speciálně 
zřízený na akci kanalizace a ČOV byl po obdržení doplatku dotace zrušen ajeho zůstatek byl 
převeden na běžný účet obce. 

Bankovní úvěr 

- dlouhodobý úvěr od KB Vyškov ve výši 
(splátka každé čtvrtletí ve výš i 125.000,- Kč) 

Hospodářská činnost 

3.500.000,- Kč 

Do hospodářské činnosti jsou zahrnuty příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor 
Náklady činily celkem 227.200,- Kč 
Výnosy činily celkem 68 1.6 19,13 Kč 

Hospodářský výs ledek ce lkem 
Předpi s daně 

Hospodářský výsledek po zdanění 

zisk 454.419,13 Kč 

91.000,- Kč 
363.419,13 Kč 

Podrobné členění příjmů a výdajů - skutečnost lze zjistit z výkazu FIN 2-12 k 31.12.2009, 
který j e k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Kontrola hospodaření byla provedena dne 28. 1.20 10 s tímto výsledkem : 

Při přezkoumání hospodaření obce Studnice za rok 2009 byly zjištěny chyby a nedostatky 
uvedené v ustanovení § I O odst. 3 písm.c) z<1.kona o přezkoumávání hospodařeni, a to 
spočívaj íc í v překročení působnost i územního celku stanovených zv láštními právními 
předpisy - Zastupitel stvo obce nerozhodlo o převodu nemovitých věcí - prodeje pozemků 
(překročení působnosti ) 
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