Souhrnná zpráva finančního výboru k období 2011 – září 2014
Hospodaření obce v průběhu sledovaného období bylo přebytkové, rozdíl mezi příjmy a
výdaji činí 1 169 096,- Kč. Tomu odpovídá růst zůstatků na běžných účtech.

Stavy na běžných účtech obce
2500000
2000000

Kč

1500000
1000000
500000
0
01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

Ze čtyřech let byly ve třech letech akumulovány mírné rozpočtové přebytky, výjimkou byl
pouze rok 2012.

V průběhu období byla umořena půjčka od České spořitelny a.s. v rozsahu 310 000,- Kč.
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Protože žádné jiné úvěr nebyly čerpány, proto obec nemá v tuto chvíli žádné dlouhodobé
závazky. Krátkodobé závazky vyplývají výhradně ze smluv uzavřených obcí na zajištění
investičních akcí v roce 2014 a jsou dostatečně kryty v rámci schváleného rozpočtu.
V průběhu období byly realizovány následující investiční akce významnějšího rozsahu:
rekonstrukce kulturního zařízení
rozšíření a opravy veřejného osvětlení
opravy a zlepšení v areálu sportoviště
nákup vybavení a techniky pro SDH
pořízení nového územního plánu
rekonstrukce objektu kovárny
nákupy pozemků

712 312,- Kč
356 408,- Kč
317 740,- Kč
181 137,- Kč
214 220,- Kč
232 943,- Kč
702 255,- Kč

V případě pozemkového vlastnictví bylo za období prodáno celkem 1095 m2, zároveň obec
zakoupila zemědělské a lesní pozemky o výměře 69 131 m2 (cca 8-9 % z celkového
pozemkového vlastnictví na počátku období).
Výše uvedených příznivých výsledků bylo možno dosáhnout především díky postupnému
růstu hrubého i čistého daňového výnosu v průběhu let, který souvisel se změnou
rozpočtového určení daní.

Dalším zdrojem financování byly dotace získané v průběhu let, které činily v letech 2011 –
2013 sumu 451 650,- Kč. V roce 2014 pak byla přislíbena dotace ve výši 400 000,- Kč na
zřízení víceúčelového sportoviště, tato dotace však nebyla dosud vyúčtována.
Finanční výbor upozorňuje, že v průběhu období nedocházelo k rozsáhlejším investicím do
dešťové kanalizace a do povrchu místních komunikací, byly prováděny pouze lokální
opravy a údržba. V následujících letech proto bude nutné, aby se Zastupitelstvo obce
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zabývalo právě těmito oblastmi. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že obec je schopna
zhruba 50 % svého běžného rozpočtu - cca jeden milion Kč - věnovat na investiční činnost,
stav této infrastruktury bude možné stabilizovat. Rozsáhlejší akce pak lze kofinancovat
dalším prodejem stavebních pozemků a prostředky z různých dotačních titulů. Pro období
2014 – 2018 předkládá výbor zastupitelstvu k projednání rozpočtový výhled.
Závěrem své zprávy Finanční výbor konstatuje, že hospodaření obce v letech 2010 - 2014
bylo vyrovnané, hodnota majetku přiměřeně vzrostla opravami a nákupy a obec disponuje
rezervami hotovosti ve výši 125% svého běžného rozpočtu. Protože veškerý nemovitý a
hlavní soubory movitého majetku byly pojištěny na hodnotu svého znovupořízení, finanční
výbor se domnívá, že hospodaření obce je stabilizované.

V Nezbavěticích dne 26. září 2014

Gabriela Andrlíková, předsedkyně výboru
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Vladislav Macourek, člen výboru
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Markéta Šlajerová, člen výboru
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