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Závěrečný účet Obce Hukvaldy za rok 2008.

Návrh rozpočtu Obce Hukvaldy byl vyvěšen na úřední desce od 22.1.20008 do 11.2.2008.
V zastupitelstvu Obce Hukvaldy byl návrh rozpočtu projednán a po dalších provedených úpravách byl schválen
dne  11.2.2008.
Příjmy v původním rozpočtu byly schváleny ve výši 20 045,9  tis.Kč, výdaje byly schváleny ve výši 26 024,2
tis.Kč. Do rozpočtu na vyrovnání výdajů byly zařazeny přebytky roku  minulých let v celkové částce  5 978,3
tis.Kč. Během roku byl rozpočet několikrát  upravován rozpočtovým opatřením v části příjmů na celkovou
částku 23 188,6 tis.Kč, v části výdajů na 29 166,9 tis.Kč.
Do původního rozpočtu byla zařazena neinvestiční dotace ve výši 381,9 tis.Kč. Z toho  na výkon státní správy
117,8 tis.Kč a na školství 264,1 tis.Kč. Hospodaření skončilo ztrátou 368 479,90 Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Hukvaldy ( výkaz FIN 2 –12M
pro hodnocení plnění rozpočtu samosprávných celků ).

l.)  Komentář k vybraným položkám v části příjmů a výdajů.

Významný podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy. Daňové příjmy byly inkasovány v celkové
částce 16 030,5 tis.Kč. Z toho největší podíl představuje daň z přidané hodnoty tj. 5 649 tis.Kč, dále pak daň
z příjmu právnických osob tj. 4 272,5 tis.Kč, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti tj. 2 475,7 tis.Kč.

Komunální odpad  včetně biologického odpadu v r. 2008.

Příjmy                                                                                                 Výdaje
- poplatky za komunální odpad          577,4 tis.Kč                      -   nebezpečný odpad                37     tis.Kč
- za svoz a uložení odpadů firmám       41    tis.Kč                     -    sběr a svoz kom.odpadu     350,8  tis.Kč
- příspěvek firmy EKO-KOM             242,8 tis.Kč                     -   obecní skládka                   458,2    tis.Kč
-      poplatek za uložení odpadů                  9,2 tis.Kč                     -    sklo,umělé hmoty              260,1   tis.Kč
                                                                                                          -   igelitové pytle                       21,3  tis. Kč

celkem příjmy                                         870,4  tis.Kč                     celkem výdaje                     1 127,4    tis. Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil  - 257 tis.Kč. Nedoplatky na poplatcích za komunální odpad k 31.12.2008
činily 293 680 Kč.

2.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu MSK a  ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

                                                                                                                                                                             v Kč
Položka Poskytovatel Název dotačního titulu Výše  dotace Čerpání Vratka
4116 Státní rozpočet,EU Dotace z úřadu práce   155 466   155 466 0
4222 MSK Ostrava Rekonstrukce lávky u koupaliště   167 895,5   167 895,5 0
4111 MSK Ostrava Volby do zastup.Územ.sam.celků     60 000     39 870,11 20 129,89
4216 MSK Ostrava Výdaje spojené s činností

jednotek sboru dobrov.hasičů
      4 100       4 100 0

4222 MSK Ostrava Pořízení projektové dokumentace
záměru realizace
komplex.opatření v objektu ZŠ
za účelem dosažení úspor energií

   314 100 0

3.) Komentář k akcím spolufinancovaných z dotačních programů :

Dotace z Úřadu práce Frýdek-Místek.
Z prostředků státního rozpočtu  a evropského sociálního fondu  prostřednictvím Úřadu práce Frýdek-Místek byly
z části financovány výdaje na mzdy, sociální a zdravotní pojištění dvou zaměstnanců, kteří byli přijati  na
základě pracovní smlouvy od 14.4.2008. Jedna pracovní smlouva byla uzavřena do 31.10.2008, druhá je
uzavřena  do 31.3.2009. Zaměstnanci vykonávali veřejně prospěšné práce v obci.Celková dotace v roce 2008
činila k tomuto účelu 155 466,- Kč.
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Dotace MSK Ostrava na „Rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Ondřejnici u koupaliště v obci
Hukvaldy“.

Smlouva s MSK Ostrava č. 00856/2008/RRK obsahovala dotaci v celkové výši 250 tis.Kč. Na základě
výběrového řízení byla uzavřena smlouva s dodavatelem na výše uvedenou akci za celkovou částku ve výši 335
791 Kč. V návaznosti na tyto výdaje jsme nevyužili celou dotaci, proto jsme v rámci vyúčtování celé akce
finanční prostředky vraceli zpět na účet MSK Ostrava, jednalo se o částku 82 104,50 Kč.

Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím MSK Ostrava na „Volby do zastupitelstev územních
samosprávných celků“, č.j. MSK 1510004/2008.
K tomuto účelu nám byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 60 tis.Kč, z tohoto objemu jsme k uvedenému
účelu využili částku 39 870,11 Kč, zbytek jsme vraceli v rámci finančního vypořádání v roce 2009.

Neinvestiční dotace MSK Ostrava dle uzavřené smlouvy č. 02342 /2008/KH na uznatelné výdaje spojené
s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů .

Smlouva byla uzavřena na částku 4100,-Kč , finanční prostředky byly využity v plné výši, vyúčtování bylo
zasláno v termínu dle výše uvedené smlouvy.

Investiční dotace MSK Ostrava , smlouva č. 02762/2008/ŽPZ na „ pořízení projektové dokumentace
záměru Realizace komplexních opatření v objektu ZŠ a MŠ v Hukvaldech za  účelem dosažení úspor
energií“.
V rámci této smlouvy jsme inkasovali finační prostředky ve výši 314.100,-Kč. Smlouva byla ze strany MSK
Ostrava podepsána 10.12.2008, dotaci jsme obdrželi na účet dne 19.12.2008 .
Dotaci je možno využít  i v roce 2009 a to do 30.6.2009, kdy jsme povinni zaslat konečné vyúčtování. Smlouva
s dodavatelem byla uzavřena dne 18.12.2008 na částku 418 880,-Kč.

Investiční dotace na rekonstrukci hřbitova Hukvaldy byla přidělena rozhodnutím č. 2171122290, č.j.
4040/2008-72.

Dotace byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1 050 tis.Kč v roce 2007. Celková hodnota
díla  činila  2 195 411 Kč. Tzn., že rozdíl 1 145  411 .Kč byl financován z prostředků  obce. Z toho v roce 2008
751,4 tis.Kč.
Smlouva s dodavatelem byla uzavřena dne 27.9.2007, vzhledem k nepřízni počasí došlo k prodloužení termínu
zhotovení díla na  30.4. 2008, dle rozhodnutí o přidělení dotace byl stanoven termín ukončení 31.5.2008, což
bylo splněno.
Předmětem rekonstrukce je úprava pochůzích zpevněných veřejných ploch uvnitř hřbitova a soklové zídky,
rozvod veřejného osvětlení a užitkové vody, výsadba zeleně, repase vrat a branek.

4. ) Pohledávky a závazky.

K 31.12.008 jsou vykazovány pohledávky ve výši 408 778,-Kč.
Největší podíl na těchto pohledávkách  jsou poplatky za komunální odpad  ve výši 293 680 Kč.

K 31.12.2008 jsou vykazovány níže uvedené závazky většího objemu:
5 452 508,- Kč      dodavatelská faktura splatná do 15.4.2009, za rekonstrukci školní jídelny
   302 368,-   Kč    závazky vyplývající z prosincových mezd ( včetně sociálního a zdravotního pojištění a daní ze
                              mzdy)
    397 021,-Kč     dlouhodobý závazek – předplacené nájemné za provedené rekonstrukce pronajatých
                             nebytových  prostor
5. ) Úvěr Obec Hukvaldy k 31.12.2008 nemá.

6. ) Dluhová služba za rok 2008 je nulová .
7. ) Konečné zůstatky na běžných účtech k 31.12.2008                         činí           5 609 886,72 Kč
       Konečný zůstatek na účtu rekultivace skládky k 31.1.2008            činí               912 655,21Kč
8. )  Provedenou inventurou k 31.12.2008 nebyly zjištěny rozdíly.
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9. ) V roce 2005 byl pořízen za přispění evropské unie, státních prostředků  Krajského úřadu Moravskoslezského
Ostrava vysokorychlostní internet. Tento projekt bude monitorován do dobu pěti let. Po tuto dobu musíme mít
pojištěn majetek ( pojištění činí 19 334,-Kč ) a dále pak  musí být zachováno jedno pracovní místo ( projekt byl
ukončen v 6/2006 ), projekt musí prokázat v monitorovací zprávě svoji udržitelnost. Pokud bychom tyto
podmínky  nedodrželi, dotace se vrací.

10. )  V roce 2005 jsme  uzavřeli smlouvu na financování akce z grantového schématu Jednotný komunikační
styl 2004 v rámci Společného regionálního operačního programu s Moravskoslezským krajem Ostrava. Z této
smlouvy také vyplývá povinnost zachovat po dobu pěti let jedno pracovní místo a po dobu pěti let zajišťovat
udržitelnost projektu, toto se prokazuje v monitorovací zprávě. Z tohoto programu byla mimo jiné financována
tvorba internetových stránek, natočení filmu o Hukvaldech, vydání  informačních brožur.

11. ) Rozhodnutím Státního fondu rozvoje bydlení o záloze na dotaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou
č.j. SFRB 7140/202 bylo sděleno – podle zprávy o závěrečném vyhodnocení naplnění podmínek smlouvy o
poskytnutí dotace na výstavbu DPS ve výši 16 800 tis.Kč nebyly shledány závady. Státní fond rozvoje bydlení
proto přiznává poskytnutou dotaci v plné výši jako trvalou zálohu, která v případě, že po dobu 20 let od
kolaudace stavby nebudou porušovány podmínky stanovené smlouvou se automaticky změní dnem 5.7.2022 na
dotaci definitivně přiznanou.

12. ) Obec Hukvaldy dle zákona 250/2000 Sb. § 17 odst. 4 v platném znění a zákona o obcích 128/2000 Sb.
v platném znění si nechala provést přezkum svého hospodaření za rok 2008 Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, Ostrava.Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

13. )  Obec Hukvaldy zřídila  příspěvkovou organizaci Základní a Mateřskou školu L.Janáčka Hukvaldy.
Výsledek hospodaření této organizace skončil v hlavní činnosti ziskem 35,97 tis.Kč a v hospodářské činnosti
50,83 tis.Kč. Kontrolu hospodaření této příspěvkové organizace provedl nezávislý auditor, který konstatoval , že
účetní závěrka  podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace PO k 31.12.2008  a nákladů, výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 včetně krytí fondu reprodukce v souladu s českými účetními předpisy.

14.) Obec Hukvaldy je členem svazku Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice se sídlem v Brušperku.
Hospodaření tohoto svazku za rok 2008 přebytkem 24 236,09 Kč. Přezkum hospodaření za rok 2008 provedl
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, který konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky, kromě chyb a
nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.


