Příloha
k účetní závěrce obce Stěbořice k 31. 12. 2008
1. Informace o účetní jednotce
Organizace:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Místní části:
Zřizovatel 2 PO:
Předmět činnosti:
Rozvahový den:

Obec Stěbořice
747 51 Stěbořice 28
00300691
CZ-00300691 (nejsme plátci DPH)
Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr s osadou Březová
Základní škola Stěbořice, Mateřská škola Stěbořice
dle zákona o obcích
31. 12. 2008

2. Informace o účetních metodách
2.1. Účetní metody
Jsou vymezeny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou MF č. 505/2002 Sb., Českými účetními standardy č. 501-522 v platném znění,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí
zákon o finanční kontrole. Na tyto předpisy navazují vnitřní předpisy – Vnitřní organizační
směrnice, Směrnice o inventarizaci majetku a Kontrolní řád.
2.2. Vymezení hlavní a hospodářské činnosti
Obec nemá vymezenou žádnou hospodářskou činnost.
2.3. Oceňování majetku
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je veden v ocenění pořizovacími cenami. Pozemky
byly oceněny podle cenových předpisů platných v roce 1996 při prvotním zavedení do účetní
a operativní evidence.
Peněžní prostředky, pohledávky a závazky se oceňují nominální hodnotou. V zůstatku jsou i
pohledávky před splatností a není účtováno časové rozlišení u pohledávek z hlavní činnosti.
O zásobách je účtováno způsobem „B“, tj. pořizovací cena na vrub nákladů.
2.4. Účtování o pořízení majetku
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek je u strojů a zařízení (účet 022) zařazován ihned po
pořízení do dokončeného majetku.
Stavební investice jsou zařazovány až po dokončení na základě kolaudačního rozhodnutí nebo
zápisu o odevzdání a převzetí.
2.5. Investiční akce, které nejsou dokončeny
K 31.12.2008 byly vedeny jako nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě
Kč 399.148,90. Podrobný soupis jednotlivých druhů je přílohou Zápisu o inventarizaci.

3. Struktura dlouhodobého majetku
3.1. Postupy odpisování
Odpisy majetku nejsou prováděny, protože veškerý majetek je veden pro hlavní činnost.
3.2. Majetek na analytických účtech
Na analytických účtech je veden majetek v zástavě – viz smlouva o úvěru s Komerční bankou
Opava.
3.3. Majetek v podrozvahové evidenci
V podrozvahové evidenci je vedena pořizovací hodnota auta Škoda Fabia Combi, hodnota
odepsaných nedobytných pohledávek a hodnota věcného břemene.

4. Pohledávky
Celková hodnota pohledávek činí k 31.12.2008 částku Kč 63.227,- Kč. Jedná se o neuhrazené
faktury, nájem bytu a pozemku, poplatky za odvoz popelnic, za přestupky a za psy. Tyto
pohledávky budou vymáhány exekučními příkazy.
5. Závazky
Závazky obce činily k 31.12.2008 Kč 2.871.693,56, z toho závazky na mzdy za prosinec 2008
včetně odvodů činily Kč 186.576,-. Zůstatek bezúročné půjčky MZ ČR Praha na distribuční
síť vodovodu činí 1.399.799,80 a je ročně snížen o částku 699.600,-. Z toho částka 194.400,je hrazena MF prostřednictvím Finančního úřadu v Opavě a částka Kč 505.200,- je zasílána
k 15. prosinci přímo MF ČR. Zůstatek úvěru u KB Opava na plynofikaci Jamnice a Březové
činí 1.140.000,- Kč a je splácen čtvrtletně částkou Kč 110.000,-. Kromě toho splácíme auto
Škoda Fabia, závazek k 31.12.2008 činí Kč 21.967,76, měsíční splátka je 7.418,01 Kč. Firma
Empemont s.r.o. nám vystavila fakturu za bezdrátovou rozhlasovou ústřednu se splátkovým
kalendářem, zbývá doplatit 123.950,- Kč.

6. Přijaté dotace
MSK – SDV
522.073,MSK – rekonstrukce budovy MŠ
300.000,MSK – rekonstrukce chodníků a obnova dopravního značení – ZŠ
687.000,MSK – publikace „Historie Stěbořic“
112.500,MSK – školení SDH
1.200,VPS – volby do krajských zastupitelstev
60.000,MMR – rekonstrukce přístupového chodníku ke škole
278.000,Obec Jezdkovice – na žáky ZŠ
85.404,Obec Jezdkovice – na žáky MŠ Jezdkovice
194.000,Dotace celkem
2.268.377,Na volby bylo z celkové dotace vyčerpáno Kč 57.508,95, na zhotovení knihy o historii
Stěbořic bylo čerpáno 112.171,40 Kč, rozdíl – Kč 2.819,65 bude vrácen při finančním
vypořádání v roce 2009.

7. Poskytnuté příspěvky, dary a půjčky
PS Stěbořice – neinvestiční příspěvek
MUDr. Lepařová - neinvestiční příspěvek
TJ Sokol Stěbořice – neinvestiční příspěvek
Jednota Orel - příspěvek na dokončení rekonstrukce budovy
Jednota Orel – neinvestiční příspěvek
Jednota Orel – půjčka na dokončení rekonstrukce budovy
MS Soseň Stěbořice – dar
Příspěvky, dary a půjčky celkem

15.000,10.000,50.000,20.000,30.000,75.000,5.000,205.000,-

8. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací
Základní škola Stěbořice
Příspěvek poskytnutý obcí
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem MSK
Použití fondu
Vlastní příjmy
Náklady
Hospodářský výsledek

1.650.000,-8.402.000,-4.367,-119.900,02
10.059.872,93
116.394,09

Mateřská škola Stěbořice
Příspěvek poskytnutý obcí
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem MSK
Použití fondu
Vlastní příjmy
Náklady
Hospodářský výsledek

819.000,-4.320.000,-47.653,55
3.097.798,25
8.281.903,86
2.547,94

Ve Stěbořicích dne 23. ledna 2008

Ing. Vít Kostera
starosta obce

Zpracovala: Hlaváčová

