Zpráva o hospodaření obce Stěbořice v roce 2009
Příjmy
Původní rozpočet daňových příjmů činil 11.040 tis. Kč, konečný rozpočet po
úpravách 9.899.500,- a skutečné daňové příjmy činily 9.899.441,88 Kč. Nejvíce
se na těchto příjmech podílela DPH, která činila 4.381.806,63 Kč. Další příjem
tvořily DPFO ze závislé činnosti Kč 1.982.559,38, DPFO ze SVČ Kč
172.725,58, DPFO z kapitálových výnosů Kč 176.745,15, DPPO Kč
1.939.953,02 a daň z nemovitostí Kč 1.121.833,12. Ostatní daňové příjmy obce
tvoří správní poplatky – Kč 52.500,-, poplatek za psy – Kč 28.250,-, poplatek za
užívání VP – Kč 2.600,-, poplatek ze vstupného – Kč 3.000,-, poplatek za
provozované VHP – Kč 15.000,-, výtěžek za provozování loterií – Kč 16.389,- a
za povolení k vjezdu Kč 6.080,-. Jednota Orel nám splatila část půjčky ve výši
Kč 25.000,-.
V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme od KÚ MSK postupně obdrželi
celkem Kč 522.017,-, je to dotace na místní správu a na školství. Dalšími
dotacemi z KÚ MSK byly investiční dotace na rekonstrukci budovy OÚ
Stěbořice se zřízením lékařských ordinací ve výši Kč 400.000,- a neinvestiční
dotace na školení hasičů zásahové jednotky z Jamnice ve výši Kč 2.100,-.
Z MMR jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 300.000,- na výstavbu víceúčelového
hřiště na Březové a z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotaci na volby ve
výši Kč 61.890,-. Z Úřadu práce v Opavě jsme dostali dotaci na mzdy a odvody
na veřejně prospěšné práce ve výši Kč 60.000,-. Obec Jezdkovice nám uhradila
neinvestiční náklady na žáky základní školy ve výši Kč 94.264,-- a příspěvek na
provoz Mateřské školy v Jezdkovicích ve výši Kč 204.901,--. Celkem bylo
v tomto roce přijato 1.645.172,- Kč dotací.
Vlastní příjmy obce činily celkem 1.401.020,54 Kč. Tyto příjmy tvoří příjmy
z pronájmu pozemků Kč 59.153,-, příjmy za drobný prodej dřeva a vánočních
stromků Kč 22.950,-, za rybářské povolenky 72.550,- Kč. Od pojišťovny jsme
obdrželi Kč 133.508,- za pojistnou událost v ZŠ a Kč 193.824,- za pojistnou
událost v KD ve Stěbořicích. Na základě reklamace spotřeby plynu v zámku
jsme obdrželi vratku Kč 119.179,-. Za pronájmy kulturních domů jsme obdrželi
Kč 66.310,- Příjmy z pronájmu bytu činily Kč 15.403,- z nebytových prostor
Kč 62.144,-. Příjmy za odvoz domovního odpadu činily Kč 290.495,- Kč,
příjmy od EKO-KOMU za tříděný odpad Kč 149.087,--, příjmy místní správy
celkem Kč 64.266,--, z toho Kč 34.800,- byl příjem za prodej knížky „Historie
Stěbořic“. Z Mikroregionu Opavsko severozápad jsme v rámci vyúčtování
obdrželi vratku příspěvku na akci „Víceúčelová hřiště Stěbořice“ ve výši Kč
62.487,-. Příjmy z úroků činily Kč 14.295,25.

Kapitálové příjmy činily celkem 2.306.670,- Kč a tvoří je příjem ve výši Kč
1.200.000,- za prodej lesních pozemků Opavské lesní, a.s., příjem Kč
1.100.000,- za prodej domu čp. 5 a protějšího pozemku a příjem Kč 6.670,- za
odprodej pozemku v k.ú. Nový Dvůr.
Příjmy po konsolidaci činily ve skutečnosti celkem 15.252.304,42 Kč,
upravený rozpočet činil 15.252.000,-.
Výdaje
Celkové výdaje činily po konsolidaci 19.892.266,69 Kč, z toho na investice
bylo vynaloženo 7.930.481,48 Kč. Jedná se o výdaje na tyto akce:
Projektová dokumentace – přístavba tělocvičny u ZŠ
416.500,-Nákup kontejneru pro SDH Jamnice
40.341,-Víceúčelové hřiště Stěbořice – stavební dozor
31.000,-Víceúčelové hřiště Stěbořice – příspěvek „MOSZ“
179.202,82
Víceúčelové hřiště Březová
778.079,10
Čekárna – horní zastávka – příspěvek „MOSZ“
51.357,-Čekárna – horní zastávka – úhrada za zpevnění plochy – vl.zdr. 37.908,50
Revitalizace Základní školy Stěbořice
6.286.518,06
Druhá splátka fa za rozhlasovou ústřednu
61.975,-Rekonstrukce OÚ – projekt
47.600,-Ostatní výdaje
Na hospodaření v lesích bylo vynaloženo celkem 296.723,- Kč, z toho
Opavské lesní a. s. jsme uhradili 260.723,- Kč a 36.000,- Kč činila daň za
odprodej lesních pozemků. Náklady na opravy chodníků a opravu místních
komunikací činily celkem 3.147.750,- Kč a na dopravní obslužnost činily
102.484,- Kč. Na vodní hospodářství bylo vynaloženo 25.718,- Kč, na údržbu
kanalizace 202.442,64 Kč a na údržbu rybníků 7.568,- Kč.
Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ včetně školní jídelny činil 956.519,Kč, 27.262,- Kč jsme odvedli obci Jezdkovice, jedná se o přijatou dotaci na žáky
jejich MŠ a 3.653,- Kč činilo pojištění budovy. Pojistné budovy ZŠ činilo
26.680,- , neinvestiční náklady na „Revitalizaci ZŠ“ Kč 67.830,- a neinvestiční
úroky z krátkodobého úvěru činily k 31.12.2009 Kč 56.359,14. Krátkodobý úvěr
ve výši Kč 5.900.000,- bude KB v Opavě jednorázově splacen po obdržení
dotace z „Regionální rady“ v roce 2010. Neinvestiční příspěvek na provoz
základní školy byl zaslán ve výši Kč 1.726.508,-.

Na provoz kulturních domů bylo vynaloženo 442.382,79 Kč, jsou to náklady
na kulturní dům ve Stěbořicích, v Jamnici a na hasičárny v Novém Dvoře a na
Březové. Náklady na ostatní záležitosti kultury činily 28.956,-- Kč, výdaje na
knihovny činily celkem 82.381,50 Kč, výdaje na kroniku obce celkem 1.911,--.
Nutné výdaje na údržbu zámku činily celkem 24.150,63 Kč, na opravy místního
rozhlasu Kč 9.601,-. Kromě těchto výdajů byly poskytnuty neinvestiční
příspěvky na činnost jednotlivým složkám působícím v naší obci.
Římskokatolické farnosti Stěbořice na opravu zakristie Kč 100.000,-, TJ Sokol
Stěbořice Kč 45.000,-, Jednotě Orla Kč neinvestiční příspěvek 33.000,- Kč, MS
„Soseň“ Stěbořice dar ve výši 5.000,- Kč a Rybářskému kroužku Stěbořice dar
ve výši Kč 3.000,-.
Na bytové hospodářství bylo vynaloženo celkem 10.091,61 Kč, na nebytové
hospodářství Kč 16.407,41. Náklady na veřejné osvětlení činily 284.772,-- Kč,
na údržbu hřbitova bylo vynaloženo 9.424,20 Kč. Úroky z dlouhodobého úvěru
činily 41.787,11 Kč, úroky z krátkodobého úvěru ve výši Kč 2.200.000,- na
víceúčelové hřiště za ZŠ činily 29.420,67. Výdaje na místní hospodářství činily
Kč 124.766,--, na odpadové hospodářství bylo vynaloženo celkem 526.040,-Kč, z toho na sběr a svoz komunálních odpadů Kč 353.546,80 na sběr a svoz
nebezpečných odpadů Kč 4.141,-, na sběr a svoz plastů a skla Kč 168.353,-.
Údržba veřejné zeleně představovala částku Kč 95.448,--.
Skutečné náklady na SDH Jamnice činily 135.259,55 Kč, náklady na místní
zastupitelstvo činily Kč 875.609,-. Výdaje na místní správu včetně bankovních
poplatků, příspěvků do svazků obcí a finančního vypořádání činily celkem
2.153.225,20 Kč.
Úvěr u Komerční bance v Opavě jsme snížili o 440.000,- Kč a u MZ ČR byl
snížen dluh o 699.600,- Kč. Na běžném účtu u Komerční banky v Opavě je k 31.
12. 2009 zůstatek 2.255.760,46 Kč, na běžném účtu zřízeném pro Technické
služby u KB je zůstatek 3.148,36 Kč, obec má tedy k 31. 12. 2009 celkem na
běžných účtech 2.258.908,82 Kč. Leasing na Škodu Fabia byl k 31.12.2009
splacen, rovněž byl splacen krátkodobý úvěr ve výši 2.200.000,- po obdržení
dotace z Mikroregionu Opavsko severozápad. Nesplacen dosud zůstává
krátkodobý úvěr na akci „Revitalizace ZŠ Stěbořice“ ve výši 5.900.000,-.
Hospodaření ve zřízených příspěvkových organizacích
Mateřská škola
Celkové náklady na její provoz činily 8.761.693,33 Kč. Výnosy tvořil příspěvek
z MSK na platy zaměstnanců a školní pomůcky ve výši Kč 4.786.693,-,
neinvestiční příspěvek od obce na provoz ve výši Kč 956.519,--. Z rezervního
fondu bylo použito Kč 41.000,--. Další složku výnosů tvoří vlastní příjmy
organizace ve výši Kč 3.008.206,--. Výnosy organizace celkem činily Kč
8.794.714,38. Mateřská škola, příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2009

zisk 33.021,05 Kč. Zůstatek v pokladně činil Kč 10.458,--, zůstatek na běžných
účtech činil celkem Kč 414.680,72.
Základní škola
Celkové náklady na provoz základní školy činily Kč 10.673.956,98. Výnosy
tvořil příspěvek z MSK ve výši Kč 8.819.000,-, příspěvek od obce na provoz ve
výši Kč 1.726.508,-, vlastní příjmy ve výši Kč 48.997,-- a z rezervního fondu
bylo použito Kč 11.824,--. Výnosy celkem tedy činily celkem Kč
10.678.135,83. Základní škola vykazuje k 31.12.2009 zisk ve výši Kč 4.178,85.
Zůstatek na běžném účtu byl Kč 917.960,23, na účtu FKSP Kč 49.775,98 a
zůstatek pokladny činil Kč 8.227,--.

Ve Stěbořicích dne 23. ledna 2010

Ing. Vít Kostera
starosta obce

Zapsala: Hlaváčová

