Zpráva o hospodaření za rok 2009
Závěrečný účet obce Černovice za rok 2009
/podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů/
Název: Obec Černovice
Sídlo: Černovice 113, 679 75 Černovice
IČO: 00280101
Obec Černovice má 9 členů zastupitelstva:
- starosta
Jaroslav Zhoř
- místostarosta
Jiří Křenek
- člen zastupitelstva
Jaroslav Nedoma
- člen zastupitelstva
Miroslav Juračka
- člen zastupitelstva
Stanislav Plíhal
- člen zastupitelstva
Kateřina Jílková
- člen zastupitelstva
Lenka Pešová
- člen zastupitelstva Petra Škvařilová
- člen zastupitelstva
Olga Blažková
Obec Černovice má 1 zaměstnance – účetní obce

Ludmila Kšicová

Obec Černovice má 2 příspěvkové organizace – Základní škola Černovice
Mateřská škola Černovice
Obec Černovice vede podvojné účetnictví, které se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., jehož
poslední novela je provedena zákonem č. 353/2001 s účinností od 1. 1. 2002 a je
zpracováváno programem TRIADA.
Rozpočtová skladba obce Černovice se řídí podle § 2 odst.4 zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů podle § 12 odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Rozpočet obce Černovice byl schválen Zastupitelstvem obce jako vyrovnaný dne 2.4. 2009,
vyvěšen od 6.3.2009 do 2.4. 2009, rozpočet příjmů – 3.578.600Kč, rozpočet výdajů –
6.928.600 Kč, rozpočet financování - -3.350.000 Kč.
Stav ZBÚ : KB k 1.1.2009
2.400.946,57 Kč
ČSOB
949.275,36 Kč
KB k 31.12.2009
ČSOB k 31.12.2009

3.061.524,19 Kč
947.278,72 Kč

Hospodářská činnost obce Černovice
Obec Černovice nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly
účtovány v rámci rozpočtu.

Hospodaření příspěvkových organizací:
Základní škola Černovice hospodařila v roce 2009 s prostředky získanými od obce Černovice
jako zřizovatele s částkou 280.000,- Kč. Rok 2009 byl ke dni 31.12.2009 uzavřen
s hospodářským výsledkem – ziskem ve výši 269.45 Kč. Tento hospodářský výsledem byl
schválen a převeden do rezervního fondu školy.
Mateřská škola Černovice hospodařila v roce 2009 s prostředky získanými od obce Černovice
jako zřizovatele s částkou 325.000,-Kč.Rok 2009 byl ke dni 31.12.2009 uzavřen
hospodářským výsledkem – ziskem 260,-Kč. Tento hospodářský výsledem byl schválen a
bude použit ke snížení neuhrazené ztráty z minulých let.
Rozpočtové hospodaření:
Během roku 2009 byla schválena tři rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu:
Dne 3.9.2009 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 1
- rozpočet příjmů se zvyšuje o částku
Kč 1.126.400,- rozpočet výdajů se zvyšuje o částku
Kč 1.126.400,Dne 26.11.2009 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 2
- rozpočet příjmů se zvyšuje o částku
Kč 803.600,- rozpočet výdajů se zvyšuje o částku
Kč 1.676.700,- rozpočet výdajů se snižuje o částku
Kč 873.100,Dne30.12.2009 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 3
- rozpočet příjmů se zvyšuje o částku
Kč 115.000,- rozpočet příjmů se snižuje o částku
Kč 218.000,- rozpočet výdajů se zvyšuje o částku
Kč 2.668.000,- rozpočet výdajů se snižuje o částku
Kč 2.771.000,Upravený rozpočet k 31.12.2009:
- Rozpočet příjmů
Kč 5.405.600,- Rozpočet výdajů
Kč 8.755.600,- Rozpočet financování Kč 3.350.000,Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně:
Obec Černovice přijala v roce 2009 následující dotace:
Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.
Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na dovybavení druhé třídy MŠ
Černovice ÚZET 00311 pol. 4122
Dotace
Kč 100.000,Čerpání
Kč 104.400,Dodáno z vlastních prostředků 4.400,-.
Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na opravu požární techniky pro JSDH v obci Černovice,
ÚZET 00551 pol. 4122
Dotace
Kč 70.000,Čerpání
v roce 2010

Neinvestiční dotace na v obci Černovice na volby do Evropského parlamentu, ÚZET 98348
pol. 4111
Dotace
Kč 15.500,Čerpání
Kč 14.337,Při ročním zúčtování bude vráceno na účet Krajského úřadu Kč 1.163,-.
Neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra Praha z Integrovaného operačního systému typový
program Czech Poin v obci Černovice ÚZET 14008 pol. 4116
Dotace
Kč 79.837,Čerpání
Kč 79.837,Dotace na hospodaření v lesích, a to na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v obci
Černovice UZET 00103, pol. 4122
Dotace
Kč 20.550,Čerpání
Kč 20.550,Dotace přijatá z Ministerstva financí Praha – víceúčelové hřiště s umělým povrchem UZET
98858, pol. 4211
Dotace
Kč 500.000,Čerpání
Kč 1.454.182,Vlastní prostředky obce Kč 954.182,Informace o majetku obce Černovice
Řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2009 na
základě příkazu starosty obce Černovice a je uložena na Obecním úřadě Černovice.
Doplňující informace o majetku obce Černovice:
Ostatní dlouhodobý nehm.majetek
145.600,-- Kč
Drobný dlouh. Nehm. Majetek
19.742,70Kč
Stavby
32.247.981,60 Kč
Samostatné movité věci
725.812,59 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1.018.056,31 Kč
Pozemky
2.813.853,-- Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1.346.975,-- Kč
Cenné papíry
20.000,-- Kč
Zásoby na skladě
3.330,-- Kč
Finanční majetek – zákl. běžný účet
4.008.802,91 Kč
Poskytnuté provozní zálohy
148.650,21 Kč
Pohledávky
31.890,- Kč
Závazky
173.847,-- Kč
Čerpáno ze sestavy Rozvaha - bilance za období 12/2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černovice za rok 2009
- přezkoumané období: 1.1.2009 – 31.12.2009.
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Černovice v souladu se z.č. 420/2004
Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO. Uskutečnilo se dne
11.3.. 2010 za účasti pracovnice kontroly Krajského úřadu JMK – p. ing. Jitky Lošťákové, p.
Jaroslava Zhoře – starosty obce a Ludmily Kšicové, účetní obce Černovice. Navazovalo na
dílčí přezkoumání ze dne 5.11.2009.

Výsledek přezkoumání:
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené
dnem vyvěšení, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Černovice.
Přílohy: zpráva o výsledku přezkoumání
rozpočet – schválený, upravený
sestava FIN 2-12 za období 12/2009
rozvaha za období 12/2009
Přílohy jsou možné k nahlédnutí v kanceláři obce Černovice.

Vypracovala:
Ludmila Kšicová

Za zastupitelstvo obce Černovice
Jaroslav Zhoř – starosta obce

v Černovicích dne 7.5.2010

Vyvěšeno na úřední desce 7.5.2010 sňato z úřední desky 27. 5. 2010
Ve stejném termínu vyvěšeno na úřední elektronické desce
Zastupitelstvo obce Černovice schvaluje celoroční hospodaření obce Černovice a Závěrečný
účet za rok 2009 /Zprávu o výsledku hospodaření v roce 2009/ včetně zprávy pracovníků
kontroly /auditorů/ Krajského úřadu JMK o výsledku hospodaření obce za rok 2009 bez
výhrad (dle par. 17 odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000) dne 27.5.2010 pod
bodem č. 2/169/2010.

