Závěrečný účet obce Chvalovice 2015
Název:
OBEC CH V A L O V I C E
Sídlo:
Chvalovice 80, 669 02 ZNOJMO
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb., všeobecná správa
IČO:
006 00 407
Rozvahový den: 31. 12. 2015
Starosta:
Zdeněk Karpinski
Mistostarosta: Robert Vaněk

Počet členů zastupitelstva: 7
Kontrolní výbor:

Finanční výbor:

Počet členů: 3
Předseda: Martin Kapečka

Počet členů: 3
Předseda: František Hruška

Sociálně kulturní výbor:
Počet členů: 3
Předseda: Jaromír Jelínek
Organizační struktura:
Zřizované organizační složky: - Zásahová jednotka
Obec nemá podíl na základním kapitálu v žádné firmě. Nemá příspěvkovou organizaci ani
hospodářskou činnost.
Obec Chvalovice má podíl na základním kapitálu Nadace obce Chvalovice, zapsanou v nadačním
rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu N, vložce číslo 320, IČ: 282 82 817, se sídlem Chvalovice
čp. 80, PSČ: 669 02
R O Z P O Č E T a rozpočtový výhled:

Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 29. 12. 2014. V roce 2015 bylo schváleno 21
rozpočtových opatření k dosažení souladu hospodaření s rozpočtem obce a 3 změny rozpisu
rozpočtu.
Rozpočtový výhled Obce Chvalovice na období 2016 – 2018 byl doplněn a projednán v zastupitelstvu
obce dne 24. 9. 2015.

Výsledky finančního hospodaření obce v r. 2015
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

99.98%
96,53 %
88,05 %
6322,06 %

142.392.216,31 Kč
5.403.810,40 Kč
1.057.233,00 Kč
43.609.584,00 Kč

128,38 %

192.462.843,71 Kč

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

40,23 %
9,50 %

62.418.772,95 Kč
6.061.609,49 Kč

VÝDAJE CELKEM

31,28 %

68.480.382,44 Kč

Zůstatek finančních prostředků činil k 31. 12. 2015 na běžných účtech a spořících účtech
částku 102.527.355,50 Kč (jedná se o účty u Komerční banky a.s., Raiffeisen bank, ČNB).
Spořící účty jsou vypověditelné okamžitě nebo do 14 dnů ode dne podání výpovědi.
Ke zhodnocení finančních prostředků Obce Chvalovice využilo ZO termínované účty u J&T
banky, a.s.. Termínované účty dlouhodobé vykazují zůstatek 123.165.040,-- Kč, termínované
účty krátkodobé zůstatek 30.455.674,-- Kč. Majetkové cenné papíry k obchodování u
společností CONSEQ a J&T mají hodnotu 68.609.260,77 Kč. Akcie u ČS,a.s. činí částku
20.000,-- Kč. Účet cizích prostředků z titulu opatrovníka činí k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek
46.351,12 Kč.
Obec Chvalovice nemá příspěvkovou organizaci ani hospodářskou činnost a nesplácí žádné
půjčky ani úvěry.
Název bankovního účtu

Číslo

Počáteční

Stav ke konci

řádku

stav k 1.1.

vykaz.období

Základní běžný účet ÚSC

6010

93690081,53

Běžné účty fondů ÚSC

6020

321289,93

102527355,50
276702,32

Běžné účty celkem

6030

94011371,46

102804057,82

Termínované vklady dlouhodobé

6040

87700000,00

123165040,00

Termínované vklady krátkodobé

6050

20595069,74

30455674,60

Finanční prostředky budou sloužit k zabezpečení výdajů r. 2016.
Zhodnocením finančních prostředků a použitím položky 4134 – Převody z rozpočtových účtů a
použitím položek 5342, 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům dochází k nadhodnocení příjmů
a výdajů obce (v roce 2015 se jedná o částku 42.919.885,00 Kč).
Obec Chvalovice nesplácí žádné půjčky ani úvěry.
Cenné papíry a majetkové účasti:
Typ

Obchodní firma

Počet / ks

Celkem

AKCIE – účet 069
VKLAD – účet 061

Česká spořitelna a.s.
Nadace obce
Chvalovice

200 ks hodnota 100 Kč
Základní jmění

20.000,-- Kč
600.000,-- Kč

V roce 2008 Obec Chvalovice poskytla částku 600.000,-- Kč – základní jmění - na založení
nadace – Nadace obce Chvalovice. Poskytnuté příspěvky v roce 2015 činily částku 933.947,- Kč, náklady činily částku 233.188,-- Kč, zůstatek ve výši 1.165.588,32 Kč bude sloužit
k zabezpečení financování výdajů roku 2016.
Odměny členům zastupitelstva:
910.223,25 Kč
Celková výše osobních nákladů: 3.820.783,75 Kč (zaměst. 3.707.383,75 Kč + dohody 113.400,-- Kč)
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
1) Způsob ocenění:

Zásoby - v pořizovacích cenách
Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Drobný dlouhodobý majetek hmotný- v pořizovací ceně od 1 tis. do 40 tis.
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech.
Pořizovací cena
Přírůstky
Nehmotný dlouhodobý majetek

Drobný DNM
Ocenitelná práva
Ostatní DNM
Nedokončený DNM

K 1.1.
sledovaného
období

Úbytky

K 31.12.
sledovaného
období

177.297,40 Kč
0,00 Kč
376.035,00 Kč
0,00 Kč

199.204,40 Kč
0,00 Kč
376.035,00 Kč
0,-- Kč

21.907,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Soupis zařazeného DNM (účet 018) – program KEO4-majetek, program KEO4 mzdy

Hmotný dlouhodobý
majetek
Pozemky
Stavby
Samost. movité věci
Ostatní DHM
Kulturní předměty
Nedokončený DHM

Pořizovací cena
K 31.12. sledovaného
K 1.1. sledovaného období
období

13.766.734,63 Kč
192.639.459,18 Kč
16.438.923,74 Kč
7.213.199,28 Kč
380.849,00 Kč
7.267.241,04 Kč

15.288.013,59 Kč
195.114.632,72 Kč
17.020.989,44 Kč
7.689.620,58 Kč
380.849,00 Kč
7.711.753,89

Přírůstky v Kč

Úbytky v Kč

2.558.405,41 Kč

1.037.126,45 Kč

4.790.597,26 Kč

2.315.423,72 Kč

750.990,70 Kč

168.925,00 Kč

587.750,34 Kč

111.329,04 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

5.024.151,15 Kč

4.579.638,30 Kč

Soupis zařazeného DHIM (účet 021) – pergola u hasičské dráhy 661.050,22 Kč, chodníky u pergoly
491.659,60 Kč, zpevněné plochy RD zahrady Dyjákovičky 406.057,23 Kč, chodníky RD zahrady
Dyjákovičky 329.727,77 Kč, venkovní osvětlení kostela 178.948,11 Kč, dešťová kanalizace RD
zahrady Dyjákovičky 204.350,10 Kč, cihlová zeď u stodoly 13.101,-- Kč, oplocení vodní plochy
138.833, 38 Kč, oplocení víceúčelového kurtu 57.901,53 Kč. Převody v rámci AU činily částku
2.308.968,32 Kč.
Soupis vyřazeného DHIM (účet 021) – v roce 2015 bylo vyřazeno oplocení vodní nádrže 6.455,40
Kč, převody v rámci AU činily částku 2.308.968,32 Kč.
Soupis zařazeného DHIM (účet 022 samost.movité věci) – chladící box na láhve, štěpkovač,
čerpadlo PH-MAMUT 2400, kalové čerpadlo, osvětlovací balón. Ostatní převody (vozík VEZEKO,
kopírka, opr. DF 480151 z roku 2014) byly v rámci AU.
Soupis vyřazeného DHIM (účet 022 – samost.movité věci) – v roce 2015 byl vyřazen hrací box pro
děti, ostatní převody (vozík VEZEKO, kopírka) byly v rámci AU.
Soupis zařazeného DDHIM (účet 028) – rotavátor, zádový foukač, úhlová bruska, el.kmitací pila,
sada na vytahování zalomených šr., ráčna, gola sada, sešívačka, vázací lano, zvedací pás, nábytek do
garáže údržby, vystřikovačky skleniček, stoly, počítač, vybavení na pohybový kroužek, posilovací
pomůcky, anténa, vyvětvovací pila, elektrocentrála, vybavení zásahové jednotky, osvětlovací zařízení,
hadice, stožár, lavičky, odpadkové koše, odpadová nádoba, stojan na kola, vybavení do chatek
(postele, matrace, rošty), držák na TV, satelitní přijímač, dračí pádla, 2ks počítačů, 2 ks monitorů, 2ks

tiskáren, klíčová skříňka, čistič oken, 2ks nástěnná mapa, mapa světa, mapa ČR, poštovní schránka,
telefon
Soupis vyřazeného DDHIM (účet 028) – nůžky pákové, vzdušný hokej, obrazovka 17¨, volejbalová
síť, savice zelená, stojan na kola, 2x koš klasický, 2x koš Prima Linea, koš plast.+ sloupek, notebook.
Počítače byly převedeny v rámci AU.
Pozemky (účet 031)- Pozemky zatížené věcným břemenem jsou vedeny na samostatných účtech
dle kultury pozemku. Věcná břemena z titulu "oprávněná" vede účetní jednotka jen v operativní
evidenci, pro vlastní informační potřeby.
Nedokončené investice (účet 042) – celkem 7.714.753,89 – socha vodníka, výčepní zařízení, nákup
pozemku (58.389,-- Kč), úpravy poblíž biokoridoru-lávky (26.350,-- Kč), metropolitní síť (201.000,-Kč), přípojka el.-dvojgaráž 1.500,-- Kč, prodloužení el.-dětský zábavní park (78.166,90 Kč), rozšíření
MR v obci 37.206,29 Kč, protipovodňová ochrana obce 69.020,00 Kč), zásobování vodou Znojmo –
Chvalovice – místní část Hatě (5.866.044,00 Kč+4.998,00 Kč), plotová zeď u stodoly 2.080,-- Kč,
rekonstrukce budovy Alt hotel (698.736,56 Kč) , IS vedle čp. 171 (8.600,-- Kč), dešťová kanalizace
I/38 (110,-- Kč), komunikace Hatě-European (303.582,-- Kč), venkovní hodiny HA63 (107.569,00
Kč), prodloužení komunikace – hřiště (83.318,50 Kč), závlahy dětský zábavní park (48.748,50 Kč),
rekonstrukce VO (94.017,-- Kč), nasvětlení kostela Sv. Markéty (45.230,00 Kč), Šatovská III.tř.
(17.537,14 Kč).
Na nedokončený dlouhodobý investiční majetek byla poskytnuta a vyúčtována záloha v celkové
výši 63.033,70 Kč (pergola u hasičské dráhy).
Materiál na skladě (účet 112) – zásoby posypové soli a hnojiva vykazují k 31. 12. 2015 zůstatek
45.192,22 Kč.
Zboží na skladě (účet 132) – Publikace o obci Chvalovice vykazuje k 31. 12. 2015 zůstatek 4300,-Kč.
Pokladna (účet 261) k 31. 12. 2015 – pokladna 0bce Chvalovice vykazuje zůstatek 0,-- Kč, cizí
pokladna z titulu opatrovníka vykazuje zůstatek 19.943,-- Kč.
Ceniny (účet 263) k 31. 12. 2015 vykazují zůstatek ve výši 19.880,-- Kč.
2)Samostatné ocenění kulturních památek a církevních staveb 1,-- Kč - Ocenění bylo provedeno
v souladu s ustanovením zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991, o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, tzn. uplatnění metody oceňování ve výši 1,-- Kč u kulturních památek a
církevních staveb, par. 25 odst. 1 k, a vyhl. 505/2002 Sb., par. 8, odst. 8 . Obec využila a
postupovala v souladu s §135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a má v majetku zařazeny tyto:
sousoší s. Anny s pannou Marií, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Floriána, Poklony „Boží
muka“, Kaple u Studánky, Mariánský sloup „Loretto“.
3) Změny ve způsobu oceňování: Nenastaly
4) Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě „Pravidel obce Chvalovice pro
odpisování dlouhodobého majetku“ sestavených dle ČSÚ 708.
5) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: byl použit v období 04/2015
6) Pohledávky k 31. 12. 2014: tvoří dle rozvahy odběratelé (účet 311) v částce 252.629,50- Kč,
pohledávky za rozpočtovými příjmy (účet 315) v částce 12.432,00 Kč, pohledávky ze sdílených daní
20,57 Kč, pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 2.000,-- Kč, pohledávky za ústředními rozpočty (účet
346) 38.001,-- Kč, ostatní krátkodobé pohledávky 50.014,-- Kč (účet 377), ostatní dlouhodobé

pohledávky-půjčky BF 1.035.067,15 (účet 469), krátk. podmíněné pohledávky 44.088,-- Kč (účet
933).
7) Zápůjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu – jsou poskytovány na základě

souhlasu ZO a v souladu s Nařízením č. 2/2015 o stanovení pravidel pro poskytování
zápůjček z Peněžního fondu rozvoje a bydlení obce Chvalovice na opravy nebo modernizace
bytového fondu v obci Chvalovice (fond založen v roce 1999).
V roce 2015 byly sjednány 2 nové zápůjčky, celkem k 31. 12. 2015 je aktivních 7 zápůjček.
Příjmy fondu roku 2015 činily částku 335.618,07 Kč a výdaje částku 365.923,78 Kč. Zůstatek
na účtu bytového fondu činí k 31. 12. 2015 částku 195.115,59 Kč a bude sloužit k financování
fondu rozvoje a bydlení obce Chvalovice na opravy nebo modernizace bytového fondu v obci
Chvalovice v roce 2016.
8) Závazky k 31. 12. 2014 - dle rozvahy dodavatelé (účet 321) v částce 2.092,43 Kč, DPH (účet 343)
177.758,-- Kč, závazky k osobám mimo vybr.vl.inst. (účet 345) 405,-- Kč, ostatní krátkodobé závazky
72.041,12 Kč (účet 378), dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 108.092,-Kč (účet 966), krátkodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 156.597,10
Kč (účet 971), dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv 901.824,07 Kč (účet 972), krátkodobě
podmíněné závazky z jiných smluv 1.397.000,-- Kč (účet 973), dlouhodobě podmíněné závazky
z jiných smluv 42.750,-- Kč (účet 974)
9) Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny:
Obec nemá žádné závazky kryté zástavním právem.
10) Závazky nevedené v účetnictví:
Obec nemá žádné závazky, které nejsou uvedeny v účetnictví
11) Zálohy: - poskytnuté provozní zálohy (účet 314) v částce 333.020,-- Kč
- poskytnuté zálohy na transfery (účet 373) v částce 240.000,-- Kč
- dlouhodobě přijaté zálohy (účet 455) v částce 60.000,-- Kč
- krátkodobě přijaté zálohy (účet 374) v částce 240.000,-- Kč
12) Najatý majetek: nájemní smlouva na pozemky PF ČR č. 652N09/27 v k.ú. Dyjákovičky (prostor
kolem ČOV v Dyjákovičkách)
13) Majetek zatížen zástavním a jiným právem: S darováním části pozemku (6m2) a cihlového
plotu bylo zjištěno, že obec na sebe převzala v rámci darovací smlouvy i zajištění části pohledávky
původního majitele. Na základě listiny Jednostranné vzdání se zástavního práva byla provedena
náprava – vklad byl proveden 14. 1. 2016 (právní účiny 22. 12. 2015).
14) Majetek svěřený do užívání: VaK Znojemsko (vedeno v podrozvahové evidenci) – jednotlivý majetek
v částce 4.276.347,-- Kč, podíl na společném majetku 2.114.674,00 Kč.
15) Majetek svěřený do užívání: DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice (vedeno v podrozvahové evidenci)
– budova ČOV (7.380.343,35 Kč), splašková kanalizace (1.440.966,20 Kč), splašková kanalizace
(815.993,-- Kč), kanalizační řád (23.860.478,80 Kč), kanalizační řad Zahrady RD (450.376,10 Kč),
kanalizační přípojka Šatovská zahrady (66.973,-- Kč) – a pozemky celkem (75.270,-- Kč).
16) Obec Chvalovice obdržela v roce 2015 tyto dotace a dary:

-

Dotace na výkon státní správy ve výši 107.700,-- Kč.
Neinvestiční dotace na požární techniku a věcné prostředky „Výstroj a výzbroj“ ve
výši 100.000,-- Kč – vyčerpáno v plné výši

-

Investiční dotace na požární techniku a věcné prostředky „Pořízení čerpadel,
osvětlovacího balónu ve výši 140.000,-- Kč – vyčerpáno v plné výši
Volby do ZO a Senátu ČR – v roce 2015 byly vráceny nevyužité prostředky ve výši
663,32 Kč
Volby do Evropského parlamentu – v roce 2015 byly vráceny nevyužité prostředky ve
výši 3.025,-- Kč
V roce 2012 získala obec poukaz od MŽP ČR k možnosti čerpání dotace z Programu
obnovy venkova za Ocenění Zelená stuha 2012. Na základě smlouvy č. 1441338 byla
obci přiznána podpora ve výši 380.000,-- Kč. Realizace projektu je vedena v účetnictví
obce kombinovaným způsobem (investiční – ořezávací kotoučová pila s adaptérem ve
výši dotace 227.126,-- Kč a neinvestiční náklady – výsadba stromů a keřů ve výši
152.874,-- Kč). V roce 2015 byly na účet obce připsány částky 204.413,-- Kč a
137.586,-- Kč. Chybějící část finančních prostředků tvoří pozastávka ze strany
poskytovatele. Částka bude uvolněna po dokončení realizace nápravného opatření –
dosadba uschlých stromů a keřů.

Obec Chvalovice na základě smluv a systému tříděného odpadu získala v roce 2015 částku celkem
122.956,50 Kč. Třídění odpadu je provozováno prostřednictvím smluvního vztahu se společnostmi
A.S.A. EKO Znojmo s.r.o., HULMAN – kovošrot s.r.o., EKOLAMP s.r.o., EKO-KOM, a.s.,
ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s.).
16b) Poskytnuté příspěvky:

Obec Chvalovice poskytla v roce 2015 příspěvky v celkové výši 7.204.544,-- Kč, z toho
předmětem kontroly byly příspěvky v částce 6.419.464,-- Kč.
Fyzickým osobám bylo v rámci individuálních dotací poskytnuto 4.761.216,-- Kč. Z důvodu
uvedení chybného čísla bankovního spojení nebyla převedena částka 20.000,-- Kč (převedeno
v roce 2016), z důvodu nedočerpání částky bylo vráceno fyzickými osobami dle podmínek
uzavřených smluv 29.010,-- Kč.
Dle individuálních dotací na spolkovou činnost bylo poskytnuto celkem 1.569.500,-- Kč.
Předmětem kontroly byly smlouvy v částce 1.316.268,-- Kč. Nebyla převedena částka
10.000,-- Kč (k datu 31. 12. 2015 nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva) a byla vrácena
částka 1.232,- Kč (nedočerpání částky dle podmínek uzavřených smluv). Smlouvy č. 11/2015
a 19/2015 budou předmětem kontroly v roce 2016.
Zbývající příspěvky byly vyčerpány v plné výši.
Věcný dar ve výši 42.184,-- Kč byl poskytnut do MŠ Dyjákovičky.
Zaměstnancům byl poskytnut příspěvek na stravenky ve výši 50.312,-- Kč.
Výdaje na dopravní obslužnost – základní služby činily v roce 2015 částku 29.850,-- Kč, nadstandartní
služby v rámci systému IDS částku 106.098,-- Kč.
17) Sociální fond - Dne 1. 11. 2007 byl na základě souhlasu OZ zřízen sociální fond. Příjmy

sociálního fondu za r. 2015 činily částku 214.896,10 Kč, výdaje částku 229.178,-- Kč.
Zůstatek finančních prostředků roku 2015 ve výši 81.586,73 Kč bude sloužit k zabezpečení
financování výdajů r. 2016. Čerpání fondu v roce 2016 proběhne v souladu se Statutem
sociálního fondu obce Chvalovice schváleném zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2015.
18) Členství: VaK Znojemsko, SZVO Daníž, MAS Znojemské vinařství, DSO ČOV Dyjákovičky –
Chvalovice,
19) Významné skutečnosti po datu účetní závěrky: V závěru roku byl podán na KÚ návrh na

vklad odpovídající věcnému břemeni – služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
Účetní případ vyplývající z podaného návrhu nebyl zaúčtován, neboť v začátku roku 2016
bylo zahájeno řízení mezí Obcí Chvalovice a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. o
zpět vzetí návrhu na vklad práva z důvodu chybně uvedených parcel pozemků ze strany
oprávněné osoby.
20) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015:
Přezkoumání hospodaření obce Chvalovice za rok 2015 proběhlo na základě ustanovení ů 42 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 12. října 2015 (dílčí), 19. – 20.
ledna 2016 (dílčí) a 16. – 17. května 2016 (konečné). Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu
§5 zákona o přezkoumání hospodaření vydal vedoucí odboru kontrolního a právního krajského úřadu
Jihomoravského kraje Brno.
C. Závěr zprávy:
I. Při přezkoumání hospodaření obce Chvalovice za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ……………………….. 0,32 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………………….… 0,19 %
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku …. 0,00 %
Přílohy:
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RO a DSO – Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2015
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Všechny výše uvedené přílohy jsou dostupné k nahlédnutí v plném rozsahu na úřední desce
Obecního úřadu ve Chvalovicích
Schváleno v ZO dne 21. 6. 2016
Vyvěšeno: 23. 3. 2017

