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V souladu s §17 zákona č.250/2000 Sb. sestavila obec Pravlov za rok 2007 tento závěrečný
účet.

1. Plnění rozpočtu
Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový.Byly zapojeny finanční prostředky z přebytku
hospodaření za rok 2006.Během roku byly provedeny čtyři rozpočtová opatření,které
schválilo zastupitelstvo obce na svých zasedáních a 2 změny rozpisu rozpočtu.
Celkové povýšení rozpočtu bylo o 608.500,- Kč.Jednalo se o dotace ÚP, prodej majetkuprodloužení plynovodu a prodeje pozemků .Tato částka byla uplatněna i ve výdajích. Změny
rozpisu rozpočtu se týkaly přesunu mezi jednotlivými položkami.

v Kč

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem před i po konsol.

3.966.500,179.800,10.000,84.100,4.240.400,-

3.967.900,195.500,561.400,124.100,4.848.900,-

3.761.572,29
170.130,53
515.780,124.057,4.571.539,82

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem před i po konsol.

4.431.400,309.000,4.740.400,-

4.576.900,772.000,5.348.900,-

3.228.866,39
546.869,3.775.735,39

Saldo příjmů a výdajů

-500.000,-

- 500.000,-

-795.804,43

Financování/tř.8/

500.000,-

500.000,-

795.807,43

Účetní výsledek hospodaření k 31.12.

299.087,06

Obec Pravlov nemá žádné fondy, do kterých by převáděla finanční prostředky.Ty zůstávají na
běžném účtu k dalšímu využití.
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Zůstatky na účtech k 31.12.2007
231 10 – ZBÚ u ČS,a.s. pobočka Židlochovice
241 10 – běžný účet hospodářské činnosti
951 10 – dlouhodobý úvěr u ČS,a.s.

1.399.087,06
370.049,33
1.100.000,-

Investiční výdaje
•
•
•
•
•

investiční převody na Vodovod-svazek obcí P,T,N,K
prodloužení vodovodu
poplatek k prodloužení plynu
plynofikace budovy OÚ
stavba hřiště

300.000,8.000,3.159,50
63.308,172.401,50

Příloha: výkaz FIN 2-12 k 31.12.2007

2. Vyúčtování poskytnutých dotací
Neinvestiční dotace ze SR / pol.4112 /

84.057,-

Účelové dotace:

poskytnuto

čerpáno

ÚZ 13 101 – aktivní politika zaměstnanosti

40 000,-

40 000,-

Finanční vypořádání bylo provedeno v termínu přímo s ÚP Brno-venkov.
Příloha: tabulky finančního vypořádání

3.Hospodářská činnost
Obec Pravlov provozuje na základě živnostenského listu hospodářskou činnost-restauraci.

účtová třída 5 – výdaje celkem

2.069.751,75 Kč
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účtová třída 6 – příjmy celkem
daň z příjmu

2.182.956,87 Kč
27.120,- Kč

hospodářský výsledek po zdanění

86.085,12 Kč

Po účetní závěrce byly ještě upraveny příjmy a výdaje pro daňové přiznání daně z příjmu o
neuznatelné příjmy a výdaje a daňová povinnost se tak zvýšila o 4.320,- Kč.Zaúčtování bylo
provedeno v roce 2008 na účet 595xx.
Obec Pravlov v roce 2007 neposkytla
příspěvky.

hospodářské činnosti žádné provozní dotace ani

Hospodářský výsledek schválen na …… zasedání zastupitelstva obce dne…………….a
ponechán hospodářské činnosti pro rozvoj .

Příloha: výkaz zisku a ztrát

4.Hospodaření vlastní příspěvkové organizace
Příjmy celkem
- z toho příspěvek obce

2.094.990,85Kč
448.000,- Kč

Výdaje celkem

2.094.990,85 Kč

Zůstatky na účtech k 31.12.2007
241 – ZBÚ
261 – pokladny

280.165,73 Kč
32.985,- Kč

Hospodářský výsledek

0 Kč

Hospodářský výsledek schválen na …...zasedání zastupitelstva obce dne …………………….
Příloha: výkazy PO
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5.Přezkum hospodaření
Na základě vlastní žádosti byl proveden přezkum hospodaření obce Pravlov za rok 2007
pracovníky oddělení přezkumu obcí odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 7.4.2008,dílčí přezkum proveden dne 20.8.2007.
Závěr zprávy – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o přezkumu hospodaření obce byla projednána na ……zasedání zastupitelstva obce
dne ……………..a je součástí závěrečného účtu obce.

Příloha: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

6. Úvěr obce
Od roku 2003 má obec Pravlov úvěr od České spořitelny a.s. okresní pobočky Brno na
převod prostředků do DSO Vodovod-svazek obcí Pravlov,Trboušany,Němčičky,Kupařovice,
na výstavbu vodovodu v celkové výši 3 000 000 ,- Kč.Začátek splátek I.Q 2004.
V roce 2007 splaceno celkem 500 000,- Kč.K 31.12.2007 zbývá splatit celkem částku
1.100.000,- Kč.

7.Hospodaření s majetkem
Výsledek inventarizace: nebyly zjištěny žádné přebytky,manka a škody.Stav majetku je
uveden v zápisu ÚIK .Odpis neupotřebitelného majetku je uveden v rozhodnutí.
Příloha: inventarizační zápis , rozhodnutí

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Pravlov
v úřední dny.
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V Pravlově dne 10.4.2008

Vyvěšeno na úřední desce OÚ: vyvěšeno:

sňato:

Projednáno na ………….zasedání zastupitelstva obce dne …………….. ………
s výrokem…………………………………………………………………………

Ing.Zdeněk Kail
starosta obce
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