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Obec Teplice nad Be čvou 
IČ 006366622 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 
Adresa: 
Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01  Hranice 
 
Telefonické spojení:  
Starosta obce: Ladislav Táborský, mobil: 602 796 844 
Účetní obce: Romana Třetinová, tel.: 581 603 150, 724 182 831 
Elektronická podatelna: obec@teplicenb.cz 
Webové stránky: http://www.teplicenb.infomorava.cz/ 
Základní územní jednotka: Teplice nad Bečvou ZUJ 519031 
 
Počet obyvatel k datu 31.12.2009: 350 
Zastupitelstvo obce v roce 2009: 
Starosta: Ladislav Táborský 
Místostarosta: Zdeněk Holubář 
 
Zastupitelstvo obce: 
MuDr. Jana Jamborová, Jaroslav Tomeček ,Jana Chmelová, Jiří Havránek. Bc. Vlad Paličková,                                                         
 
Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2009: 6 
Veřejné zasedání ZO č. 1-6 
Porady starosty: 6 
 
Výbory : finanční, kontrolní 
Kontrolní výbor:      Finanční výbor: 
Předseda: Jaroslav Tomeček     Předseda: Bc. Vlad. Paličková 
     
Členové: Ing.Langer Viktor, Tomáš Novotný   Členové: Ing.Roman Michalčík,  
                       Ing. Lenka Čaganová 
 
Obecně závazné vyhlášky obce Teplice nad Bečvou – platné v roce 2009 
 
OZV 2/98 
O závazných částech  územního plánu sídelního útvaru Teplice nad Bečvou 
OZV 3/2000 
kterou se mění vyhláška č. 2/98 o závazných částech ÚPSÚ Teplice nad Bečvou 
OZV 4/2001 
kterou se stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
OZV 1/2004 
O místních poplatcích 
OZV 1/2005 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TEPLICE NAD BEČVOU Č.1/2005, KTEROU SE MĚNÍ A 
DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/98  O ZÁVAZNÝCH  ČÁSTECH ÚZEMNÍHO 
PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEPLICE NAD BEČVOU, VE ZNĚNÍ BECNĚ ZÁVAZNÉ 
VYHLÁŠKY Č.3/2000 
OZV 1/2007 
O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
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Pracovníci obce v roce 2009: 
1 pracovní smlouva – organizační pracovník 
1 pracovní smlouva – účetní obce 
1 pracovní smlouva – pracovník na údržbu obce 
20 dohod o provedení práce 
 
Pojištění majetku: 
Česká pojišťovna a.s. 
 
Majetek obce – pronájmy: 
 
Pronájem nebytových prostor: 
Obecní budova Teplice nad Bečvou čp. 36 (pekárna) – 1 smlouva 
Skladiště „Skála“ – 2 smlouvy 
Kiosek – 1 smlouva 
Čerpací stanice kyselky – 1 smlouva 
 
Hospodaření Obce Teplice nad Bečvou k 31.12.2009: 
 
PŘÍJMY CELKEM ………………...………….…..……………………... 5.847.417,52 Kč 
 
DAŇOVÉ PŘÍJMY………………..……….………. ……………………… 3.608.966,95 Kč 
(daně, správní poplatky,poplatek za odvoz odpadu, popl. ze psů, pobytový a ubytovací poplatek, 
poplatek za užívání VP, popl. ze vstupného,) 
 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY…………………..……………………….……………1.588.414,98 Kč 
(příjem z lesa, poplatky za kabel.televizi a internet, pronájem, úroky,…) 
 
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY …………………………………………..……….…  111.000,00 Kč 
(příjmy z prodeje majetku) 
 
PŘIJATÉ DOTACE ..………………..……………………….……..……….… 539.035,59 Kč 
(dotace na volby, dotace v rámci souhr.dot.vztahu,dotace ze SR, dotace na hospodaření v lesích)  
 
VÝDAJE CELKEM…………………………………………………………6.437.040,85 Kč 
 
BĚŽNÉ VÝDAJE …………………...………………………………………   4.099.736,85 Kč 
(platy, ost.os.náklady,pojištění, drobný majetek, materiál, opravy,energie, poštovné, bankovní 
poplatky, služby,cestovné,pohoštění,dopr.obslužnost,neiv.dotace nezisk.org.,obcím,přísp.org.,dary 
obyv.,ostatní) 
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ………………….……….…….…………………  2.337.304,00 Kč 
(stavby,pozemky) 
 
 
CELKEM PEN ĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTĚ………………………. 6.088.263,31 
CELKEM HOTOVOST v pokladn ě ..   ………………..…………………    0,00 Kč 
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Plnění rozpočtu na rok 2009 

    PŘÍJMY v Kč v Kč v Kč v % 

Par   DRUH PŘÍJMŮ SCHVÁLENO ÚPRAVA 5 čerpání pln ění 

    Třída 1 – Daňové p říjmy 3413770 3511770 3608966  102,77 

    Třída 2 – Nedaňové p říjmy 1443700 1537837 1588414  103,29 
    Třída 3 – Kapitálové p říjmy  0 111000 111000  100,00 

    Třída 4 – Přijaté dotace 43500 570670 539035  94,457 

    
Změna stavu krát.na bank.ú čtech (p řebytek z 
minulých let) 305540 1117303 105152 9,4112 

    PŘÍJMY CELKEM 5206510 6848580 5847417 85,381 

        

    VÝDAJE v Kč v Kč v Kč v % 

Par   DRUH VÝDAJŮ SCHVÁLENO ÚPRAVA 5 čerpání pln ění 
1031   Pěstební činnost 1480000 1526900 1517416 99,379 
2212   Silnice 20000 46900 32802 69,94 
2221   Provoz  ve řejné silni ční dopravy 37000 37500 37500  100 
2321   Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 0 1298885 1298885  100 
2333   Úprava vodních tok ů 372000 7000 7000 100 
3111   Předškolní za řízení 232200 232200 232131 99,97 
3113   Základní škola 100000 109002 109002 100 
3314   Činnosti knihovnické 7500 7500 6750  90 
3322   Zachování a obnova kult. památek(vyhlášen.) 1600 16 00 1583 98,938 
3326   Poř.,zach.aobn.hodnot míst.kult…  1400 1400 1374 98,143 
3341   Rozhlas a televize (i místní rozhlas) 448500 500810  486814 97,205 
3399   Ostatní záležitosti kultury 65000 67300 50642  75,248 
3429   Zájmová činnost a rekreace j.n. 10000 10809 7158  66,223 
3631   Veřejné osv ětlení 111000 111000 101812 91,723 
3632   Pohřebnictví 0 0 0 0 
3633   Výstavba a údržba místních inž.sítí 0 0 0  0 
3635   Územní plánování 100000 40879 0 0 
3639   Komunální stavby a územní rozvoj j.n. 100000 370202  351194 94,866 
3721   Sběr a svoz nebezpe čných odpad ů 10000 10000 8161 81,61 
3722   Sběr a svoz komunálních odpad ů 210000 210000 198884 94,707 
3745   Péče o vzhled obce a ve řejnou zele ň 402000 681551 554743 81,394 
6112   Zastupitelstvo obce 335000 335000 299500  89,403 
6117   Volby do Evropského parlamentu 0 20000 15827  79,135 
6171   Činnost místní správy 1007400 1029137 924982  89,879 
6310   Obecné p říjmy a výdaje z FO 0 10000 9873  98,73 
6399   Ost.fin.operace 144270 144270 144270 100 
6402   Vratky trans.poskyt.v min.rozp.obdobích 11640 11640 11639 99,991 

4343   Sociální pomoc osobám p ři živel.pohrom ě 0 27095 27095 100 

    VÝDAJE CELKEM 5206510 6848580 6437041 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Výběr příjmů a výdajů dle funkčního třídění 
Hlavní činnosti Příjmy  Výdaje  

Pronájem pozemků 
(zahrádky) 

10.494,00 
 

0 

Les – pěstební činnost 736.397,00 
Dotace 155.250,00 

1.517.416,90 
 

Silnice  32.802.40 
Výdaje na dopravní obslužnost  37.500,00 
Vodovod a kanalizace  1.298.885,00 
Úprava vod.toků  7.000,00 
Mateřská škola   232.131,00 
Základní škola  109.002,00 
Knihovna  6.750,00 
Zachování a obnova kulturních památek   2.957,00 
Rozhlas a televize 484.180,- 486.814,05 
Záležitosti kultury 3.550,00 50.642,00 
Volný čas mládeže 0,00 0,00 
Bytové  hospodářství  8.466,00 0,00 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 9.700,00 7.158,00 
Veřejné osvětlení  101.812,70 
Výstavba a údržba inř.sítí  0,00 
Územní plán  0,00 
Komunální služby 113.000,00 

Dotace na povodně 
50.000,00 

351194,00 
 

Prodej pozemků 
 

0,00 0,00 
(účetní hodnota) 

Odpadové hospodářství 81.956,50 
 

207.045,40 

Péče o vzhled obcí a veřejného prostr. Dotace na VPP 
221.270,00 

554.743,30 
 

Zastupitelstvo obce  299.500,00 

Činnost místní správy 
(pronájem obecní budovy) 

140.297,- 
Dotace na st.správu 
43500,00 

924.982,00 
 

Ost.fin. operace  165.782,00 

Sociální pomoc osobám při živel.pohr. 27095,00 
dotace 

27095,00 

Veřejná sbírka na povodně od Města Moravský Beroun 10969,59  

Úroky z BÚ 108.374,48  

 
 
Komentář: 
 
Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 26.2.2009 ve 
výši 5.206.510,-Kč.  
 
V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím 
k aktuálnímu stavu příjmů 5 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na 6.848.580,- Kč. 
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Největším faktorem, který ovlivnil příjmovou stranu rozpočtu, byly daně,dotace,příjmy za prodej 
dřeva. 

Dotace na volby do Evropského Parlamentu 20.000,- Kč 
Příspěvek na výkon st.správy 43.500,- Kč 
Dotace na VPP z Úřadu práce 232.221,- Kč 
NI dotace na zajištění výdajů po povodni 27.095,-Kč 
Příspěvek na hospodaření v lesích 155.250,-Kč 
Veřejná sbírka na povodně od Města Moravské Budějovice 10.969,59 Kč 
NI dotace na povodně 50.000,- Kč 

 
 
Schválené úpravy rozpočtu v příjmové části se týkají: 
-- Daně z příjmů FO a PO 
-- Místní poplatky 
-- Les – příjmy za prodej dřeva 
-- Příjmy z úroků 
-- přijaté pojistné náhrady – za poškozené oplocení tenis.kurtu 
-- Integr.inf.systém-příjmy za služby (kabel.televize a internet) 
-- dotace 
-- prodej plynovodní přípojky 
 
Celkové příjmy byly splněny na 85 % 
 
Schválené úpravy rozpočtu ve výdajové části se týkají hlavně akcí: 
-- Vzhled obce – mzdy VPP pracovníků z Úřadu práce  
-- Les – nákup lesní techniky, těžba, zalesňování 
-- Teplice n.B. ČS a výtlak Výmoly  
-- Integr.inf.systém –zřízení přípojek(kabel.televize a internet) 
 
Celkové výdaje byly splněny na 94 % 
 
Poskytnuté příspěvky:  
NI transfer obcím – za dojíždějící žáky Městu Hranice …… 109.002,- Kč 
NI dotace obci – přestupkové komisi Města Hranic ……….  3.350,- Kč 
NI příspěvky zřízené PO – Mateřská škola:…………….…. 230.000,- Kč 
Neinv.dotace nezisk.org. (SLM,SpOV……………………….. 13.000,- Kč 
Dary …………………………………………………………     15.000,-Kč 
 
 
Ostatní zemědělská činnost (par.1019) 
Příjmy jsou tvořeny jen z pronájmu obecních pozemků. 
Výdaje nejsou. 
 
Pěstební činnost (par. 1031) 
Příjmy jsou tvořeny z prodeje dřeva. 
Byl poskytnut příspěvek ve výši 155.250,- Kč od KÚOK na hospodaření v lesích.  
Část vymáhané pohledávky ve výši 10.000,-Kč (Renáto Vítek za hospodaření v lese) 
Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese, odborné práce v lese (těžba, zalesňování, 
úklid),nákup materiálu (lesních stromků,pletiva) a nákup techniky za 828.654,- Kč na údržbu v lese.  
 
Silnice  (par. 2212) 
Výdaje jsou tvořeny z nákladů na zimní údržbu místních komunikací. A na projekt.dok. na akci 
„Zlepšení dopravní a techn.infr. a vzhledu obce“.  
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Provoz veřejné silniční dopravy (par. 2221) 
Výdaje tvoří příspěvek na dopravní územní obslužnost firmě Veolia Transport 
 
Odvád.a čišť.odp.vod  (2321) 
Výdaje tvoří dokončení akce „ČOV Výmoly a výtlak“ ve výši 1.298.885,-Kč. 
 
Úprava vodních toků (2333) 
Výdaje tvoří platba nákladů za řízení ČIŽP za delikt ve výši 7000,-Kč 
 
MŠ,ŠJ, ZŠ (par. 3111, 3113, ) 
Dotace na školství ze státního rozpočtu byla poskytnuta obci ve výši 35.400,- Kč. 
Čerpání výdajů představují úhradu městu Hranice za dojíždějící žáky tj. 109.002,-, prostředky na 
provoz Mateřské školy p.o. formou příspěvku od obce z obecního rozpočtu ve výši 230.000,- Kč a 
pojištění. 
 
Činnosti knihovnické (par. 3314) 
Výdaje jsou tvořeny z nákladů na OON knihovnice.  
 
Zachování a obnova kulturních památek (par.3322, 3326) 
Čerpání představují náklady na  pojištění kaple Nejsvětější trojice a kaple sv. Peregrina.  
 
Rozhlas a televize (par.3341) 
Příjmy představují poplatky za poskytování služeb kabelové televize a internetu, příspěvky za 
připojení k IIS. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený 
rozpočet. Příjmy činí 484.180,- Kč. 
Výdaje tvoří zaplacené poplatky za kanály kabelové televize, za internetovou konektivitu, opravu a 
údržbu, a také ostatní osobní náklady, spotřeba el.energie a ost.služby. Výdaje činí 486.814,- Kč 
 
Ostatní záležitosti kultury (par. 3399) 
Příjmy jsou tvořeny z prodaných vstupenek z pořádaných obecních akcí ve výši 3.550,-Kč. 
Čerpání rozpočtu představují náklady spojené s činnosti sociální a kulturní komise (nákup blahopřání 
a dárků k životnímu jubileu, na obecní ples, den obce, náklady na akce pro děti –malování na sklo, 
batikování, dětský den, drakiáda apod.) 
 
Zájmová činnost a rekreace (3429) 
Příjmy se skládají z pronájmu tenis.hřiště na Výsluní ve výši 9.700,-Kč. 
Výdaje souvisejí s nákupem materiálu, vodné, el.energie a pojištění ve výši 7.158,- Kč 
  
Bytové hospodářství (par. 3612) 
Příjmy jsou tvořeny z pronájmu bytu v Hasičské zbrojnici čp. 87. 
 
Veřejné osvětlení (par.3631) 
Čerpání rozpočtu tvoří náklady spojené s opravou a údržbou veřejného osvětlení a spotřebou 
elektrické energie. 
 
Komunální služby a územní rozvoj (par. 3639) 
Příjmy jsou tvořeny z prodeje plynovodní přípojky (111.000,-Kč),  za zřízení věcného břemene 
(2000,-) a dotace ve výši 50.000,- na povodň. Škody. Celkem příjmy činí 163.000,-Kč. 
Čerpání rozpočtu je tvořeno z nákladů na pořízení nových průtokových ohřívačů do kiosku, nové 
čerpadlo, elektrocentrála, nová okna i s žaluziemi do budovy čp. 36 - pekárna, nové vrata ve skladišti 
„Skála“a dále opravy a údržby obecních budov mimo budovy obecního úřadu, pojištění těchto budov a 
spotřeby el.en,plynu v Hasičské zbrojnici, náklady na kiosek za Hasičskou zbrojnicí, daň z převodu 
nemovitosti. Celkem výdaje činí 351.194,40Kč. 
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Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu (par.3721 a 3722, 3724 a 3725) 
Příjmy jsou tvořeny z poplatků za odvoz odpadu od podnikatelů na základě smlouvy a za pronájem 
kontejnerů na tříděný odpad Lázním Teplice n.B. a příjem od firmy EKOKOM a ASEKOL 
za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Celkem příjmy činí 72.694,-Kč. Místní 
poplatek za sběr a odvoz odpadu činil 87.525,-Kč. 
Svoz a odstranění komunálního odpadu na území obce Teplice nad Bečvou spolu s přistavením 
kontejnerů na jarní a podzimní úklid ze zahrádek a na odpad po vánočních svátcích provádí firma Van 
Gansewinkel a.s. Olomouc na základě smlouvy. 
Svoz tříděného odpadu  a  nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 2x ročně 
zastávkovým způsobem v obci Teplice n.B. provádí na základě smlouvy firma Biopas 
Olomouc.Výdaje činí celkem 207.045,-Kč 
 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (par.3745) 
Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na odměny pracovníkům 
pečujících o vzhled obce, byly nakoupeny ochranné pomůcky, opravy malotraktoru a sekaček,  
materiál, pohonné hmoty a maziva. Výdaje celkem činí 554.743,-Kč. 
 
Zastupitelstva obcí (par.6112) 
Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s odměnami, cestovným neuvolněných členů 
zastupitelstva.  
 
Činnost místní správy (par. 6171) 
Příjmy jsou tvořeny z pronájmů ost.nemovitostí – pekárny, kiosku, čerp.stanice kyselky, malotraktoru 
(140.297,-Kč) 
Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí byl poskytnut ve výši 8.100,- Kč. 
Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu vnitřní správy -  platy zaměstnanců, školení, 
příspěvky na obědy zam.OÚ, právní služby, bankovní poplatky, poštovné, vodné, stočné, el.energie, 
odborné publikace, plyn, cestovné, pojištění budovy OÚ, zpracování dat, aktualizace programů, 
DDHM, drobné opravy OÚ. Dále z příspěvků MěÚ Hranice (přestupkové komisi), Spolku pro obnovu 
venkova, příspěvku SLM a charitě Hranice. Celkem výdaje činí 924.981,70Kč 
Úprava rozpočtu byla provedena z důvodů, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet.  

 
Obecné příjmy a výdaje finančních operací (par. 6310) 
Příjmy jsou tvořeny jen z příjmů z úroků základního běžného účtu a termín.účtů. Celkem 108.374,-Kč 
Výdaje tvoří bankovní poplatky. Celkem 9.873,00Kč 
 
Ostatní finanční operace (par. 6399) 
Částka ve výši 144.270 Kč představuje vypočtenou daň z příjmu práv. osob za obec, za rok 2008. Tato 
částka je proúčtována i do příjmu na pol. 1122- Daň z příjmu PO za obec 
 
Finanční vypořádání minulých let (par. 6402) 
Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace poskytnuté na volby v celk. výši 11.639,00 Kč 
 
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách  
 

1. Způsob ocenění: 

Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením 

Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání.  

Drobný dlouhodobý majetek hmotný -  v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč 

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč 

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve  skutečných pořizovacích nákladech, v roce 
2009 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. 
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Cenné papíry a majetkové účasti- v pořizovací ceně  

Pozemky – převedené do vlastnictví obce dle zák. č. 172/91 Sb. ze dne 8.4.1992 jsou oceněny  dle 
zákona č. 178/1994 Sb., zavedeny do majetku v roce 1997.  

2. Reprodukční pořizovací ceny: 
Nabyté pozemky směnnou byly oceněny na základě znaleckých posudků.  Majetek bezúplatně předaný 
státem (PF ČR – r. 2002,2003, 2004, 2005 - v cenách  vyhlášky MF ČR  č. 540/2002 Sb., vyhlášky 
MF ČR 640/2004 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.), vyhlášky MF ČR 617/2006,  zavedený do majetku 
obce  na základě znaleckých posudků.     

3. Změny způsobů oceňování: V roce 2009 nebyly změny ve způsobu oceňování. 

4. Odpisový plán: Účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy.  

5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2009 
nebyly realizovány v cizí měně. 

 

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace  

  
1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2009: Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního 
styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy.   
2. Celkové pohledávky mimo záloh na energie:  837  tis. Kč,  
3.  Pohledávky vnitřní mezi okruhy v tis. Kč:      0  tis. Kč (účet 271,272)  

4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny :  0 tis. Kč  

5. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2009:   42 tis. Kč 

6.  Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou  
7. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: Smluvně nejsou zajištěny žádné závazky 
k účastníkům sdružení . 

8 . Závazky nevedené v účetnictví: Přijetí dotací do vypořádání. Dotace jsou zaúčtovány v souladu 
s účetními postupy do příjmů.  
9. Najatý majetek (finanční leasing):  Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu.  
10. Majetek  zatížen zástavním a jiným věcným právem:  není  

11. Dlouhodobý majetek:  
Jediným významným pohybem bylo vybudování nové čerpací stanice a výtlaku Výmoly ve výši 
1.355.220,- Kč, výměna oken na obecní budově čp. 36 (pekárna) ve výši 149.000,- Kč, technika na 
údržbu lesa ve výši 834.654,-Kč. 
  
Finanční investice 
Na účtu 069 jsou vedeny akcie Vodovodů a kanalizací, a.s. (3606 ks) na základě nepeněžních vkladů 
oceněné pořizovací cenou. Obec je minoritním akcionářem.  

12. Významné dlouhodobé závazky:  

Věřitel  Závazek k 31.12.2009 v  Kč  

Libor Mrkva, Pekárna GASTPRO 58.207,- 

13. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny 

14. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci.   

15. Údaje dle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. (č. 472/2008 Sb. bod 12) 

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 63,3 ha  

Výše ocenění lesních porostů:  36.083.736,-Kč (57 Kč/m2) 
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Účetní jednotka má znalecký posudek na ocenění lesních porostů z roku 1996 a 1997, kde je uvedená 
hodnota 17.316.700,00 Kč.  

Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů.  
 
Inventarizace majetku  
 
Inventarizace majetku ke dni 31.12.2009 byla zahájena 30.10.2009 a ukončena 19.1.2010. Nebyly 
zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
 
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou , IČO 750 266 01 
zřízené obcí Teplice nad Bečvou 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 400. 
 
Založena k 1.1.2003. 
 
Rozpočet pro Mateřskou školu Teplice nad Bečvou schválilo zastupitelstvo obce dne 26.2.2009 svým 
usnesením č. 1/2009 ve výši 230.000,-Kč, na provoz 210.000,- Kč, odpisy 20.000,-Kč. Současně 
s příspěvkem byl schválen i odpisový plán. 
 
Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2009 byl schválen Radou Olomouckého kraje na 
svém zasedání dne 2.3.2009 ve výši 1.026.000,-Kč. Po rozpočtových opatřeních byl rozpočet za rok 
2009 celkem navýšen na částku 1.064.600,-Kč. 
Dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd 
pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ byla ve výši 
47.000,-Kč. 
Dotace na rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ byla ve 
výši 18.000,-Kč 
Dotace na rozvojový program „Podpora řešení dopadu meziročních snížení počtu žáků a s ním spojené 
nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými 
celky (Hustota) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních 
samosprávných celku (Specifika)“ byla ve výši 1.400,- Kč 
 
Finanční hospodaření MŠ za rok 2009 dle „Výsledovky Úč OÚPO 4 -02“ k 31.12.2009 
 
Náklady hlavní činnosti činí:   1.454.127,95 Kč  
Výnosy hlavní činnosti činí:   1.500.709,83 Kč 
Hospodářský výsledek činí:    46.581,88 Kč 
 
HV za rok 2009 z hlavní činnosti ve výši 46.581,88 Kč bude převeden do rezervního fondu.  
 
Příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků) 
 
Náklady doplňkové činnosti činí:   116.702,80 Kč 
Výnosy doplňkové činnosti činí:  120.246,00 Kč  
Hospodářský výsledek činí:    3.543,20 Kč 
 
HV za rok 2009 ve výši 3.543,20 je tvořen ze zisku na stravném. Zisk zůstane organizaci, s tím, že po 
schválení HV zastupitelstvem obce, se zisk převede do fondu odměn (80%) a do fondu rezervního 
(20%). 
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Hospodaření s finančními prostředky  obdrženými od obce: 
 
Příspěvek na provoz od obce:230.000,-  (provoz: 210.000,- odpisy:20.000,-) 
   čerpání:    183.418,12Kč 
   zbývá:     46.581,88 Kč 
Podrobné členění čerpání rozpočtu viz příloha. 
 
Zůstatky fondů: 
 
Fond reprodukce majetku (tvořen z odpisů):              98.957.,87 Kč 
Čerpání v roce 2009 nebylo. Zůstává organizaci, bude nařízen odvod.  
 
Rezervní fond (tvořen z HV, sponz.dary):                                          10.666,08 Kč 
Čerpání ve výši 18.857,80 Kč 
Fond odměn (tvořen ze zisku  na stravném z hosp.činnosti):   4.843,86 Kč 
Čerpání v roce 2009 nebylo  
FKSP (tvořen z hrubých mezd):              20.894,57 Kč 
Čerpání ve výši 13.554,00 Kč 
Fond oběžných aktív: (tvořen ze zásob mat. při převodu MŠ na p.o.)  2007,77 Kč. 
 
Hospodaření s finančními prostředky  na mzdy od KÚOK: 
       Poskytnuto      Čerpáno            Vratka 
A.1. Neinvesti ční dotace celkem 1 131 000,00 1 126 417,00 4 583,00  

v tom:       

Přímé náklady na vzd ělávání 1 064 600,00 1 060 057,00 4 543,00 

                  z toho - platy 774 900,00 774 900,00 0,00 

                               OON     0,00 

                               odvody ZP a SP 263 502,00 239 766,00 23 736,00 

                               FKSP 15 498,00 15 498,00 0,00 

                               ONIV 10 700,00 29 893,00 -19 193,00 

                                     z toho: náhrady nemoc.dávek 2 800,00 0,00 2 800,00 

Zvýšení nenárokových složek plat ů  a motiva čních 
složek mezd pedagogických pracovník ů  47 000,00 47 000,00 0,00 

                 z toho - platy 34 559,00 34 559,00 0,00 

                              odvody ZP a SP 11 750,00 11 750,00 0,00 

                              FKSP 691,00 691,00 0,00 

RP -  "Hustota" a "Specifika" 1 400,00 1 360,00 40,00 

                 z toho - platy 1 000,00 1 000,00 0,00 

                              odvody ZP a SP 380,00 340,00 40,00 

                              FKSP 20,00 20,00 0,00 
RP - Posílení úrovně odměňování nepedagog. 
pracovníků 18 000,00 18 000,00 0,00 

                 z toho - platy 13 235,00 13 235,00 0,00 

                              odvody ZP a SP 4 500,00 4 500,00 0,00 

                              FKSP 265,00 265,00 0,00 
 
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze SR bylo provedeno dne 21.1.2010. 
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Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2009 na BÚ činí : 248.082,58 Kč  
Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2009 na účtu FKSP činí:  19.052,91 Kč. 
Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2009 v pokladně činí: 2.886,00 Kč. 
 
Vyúčtování finančního vztahu k hospodaření PO bude součástí závěrečného účtu obce za rok 2009, 
který bude schvalován zastupitelstvem obce po provedení přezkoumání hospodaření obce krajským 
úřadem Olomouckého kraje v únoru 2009. 
 
 

ZÁVĚR 
 
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 2.2.2010 Krajským úřadem Olomouckého kraje  
 
Závěr „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2009: 
 
Při přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky  
 
Podrobná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Teplice nad Bečvou je přílohou 
závěrečného účtu. 
 
Správce rozpočtu a hlavní účetní doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet, a to bez 
výhrad. 
 
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
 
Závěrečný účet schválen zastupitelstvem Obce Teplice nad Bečvou dne…………………. 
 
Zveřejněno na úřední desce od 8.2.2010 – 25.02.2010 
 
Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu : 
- úřední deska Obce Teplice nad Bečvou 
- www stránky Obce Teplice nad Bečvou (úřední deska)–  www.teplicenb.infomorava.cz 
 
 
Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Teplice nad Bečvou. Připomínky 
k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na 
Obecním úřadě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.  
 
 
Vyhotovila: 
Třetinová R. (hlavní účetní a správce rozpočtu) 
 
 
 
 
 
 


