Zpráva o hospodaření obce Stěbořice v roce 2008
Schválený rozpočet na rok 2008 činil v příjmech i ve výdajích včetně
financování 16.960.000,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet k 31. 12.
2008 v příjmech i ve výdajích včetně financování 15.808.000,- Kč.
Příjmy
Původní rozpočet daňových příjmů činil 11.040 tis. Kč, konečný rozpočet po
úpravách 11.117.323,- a skutečné daňové příjmy činily 11.117.383,17 Kč.
Nejvíce se na těchto příjmech podílela DPH, která činila 4.337.181,96 Kč. Další
příjem tvořily DPFO ze závislé činnosti Kč 2.095.210,31, DPFO ze SVČ Kč
358.482,81, DPFO z kapitálových výnosů Kč 180.705,08, DPPO Kč
3.126.866,27 a daň z nemovitostí Kč 888.239,74. Ostatní daňové příjmy obce
tvoří správní poplatky – Kč 43.920,-, poplatek za psy – Kč 26.500,-, poplatek za
užívání VP – Kč 1.580,-, poplatek ze vstupného – Kč 5.000,-, poplatek za
provozované VHP – Kč 18.000,-, výtěžek za provozování loterií – Kč 25.939,-,
za povolení k vjezdu Kč 3.870,- a z ubytovací kapacity Kč 5.888,-. Jednota Orel
nám vrátila návratnou přechodnou výpomoc ve výši 100.000,- Kč.
V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme od KÚ MSK postupně obdrželi
celkem Kč 522.073,-, je to dotace na místní správu a na školství. Dalšími
dotacemi z KÚ MSK byly investiční dotace na rekonstrukci budovy MŠ
Stěbořice ve výši Kč 300.000,- a investiční dotaci na Rekonstrukci chodníků a
obnovu dopravního u ZŠ ve výši Kč 687.000,-, neinvestiční dotaci ve výši Kč
112.500,- na zhotovení publikace „Historie Stěbořic, Březové, Jamnice a
Nového Dvora“ a dotaci ve výši 1.200 Kč na školení hasičů zásahové jednotky.
Z kapitoly Všeobecná pokladní správa jsme obdrželi dotaci ve výši 60.000,- na
volby do krajských zastupitelstev, z MMR investiční dotaci na rekonstrukci
přístupového chodníku ke škole ve výši Kč 278.000,-. Obec Jezdkovice nám
uhradila neinvestiční náklady na žáky základní školy ve výši Kč 85.404,-- a
příspěvek na provoz Mateřské školy v Jezdkovicích ve výši Kč 194.000,--.
Celkem bylo v tomto roce přijato 2.268.377,-- Kč dotací.
Vlastní příjmy obce činily celkem 1.316.327,10 Kč. Tyto příjmy tvoří příjmy
z pronájmu pozemků Kč 27.001,-, příjmy za drobný prodej dřeva a vánočních
stromků Kč 26.900,-, za odprodej použitých chodníkových dlaždic Kč 5.160,-,
za vodovodní přípojky od občanů 18.428,- a za pronájem rybníků a povolenky
97.700,- Kč. Od pojišťovny jsme obdrželi Kč 132.159,- za pojistnou událost
v MŠ. Příjmy oddílu 33 „Kultura, církve a sdělovací prostředky“ činily celkem
Kč 146.610,20 Kč, z toho největší příjmy byly za pronájmy kulturních domů Kč
80.081,- a sponzorské dary ve výši Kč 30.000,- na pořádání zámecké slavnosti.
Ostatní příjmy byly z vyúčtování spotřeby energií v roce 2007. Příjmy

z pronájmu bytů činily Kč 24.724,- z nebytových prostor, za hroby Kč 2.179,- a
příjmy místního hospodářství činily Kč 8.680,50. Příjmy za odvoz domovního
odpadu činily Kč 300.462,- Kč, příjmy od EKO-KOMU za tříděný odpad Kč
146.735,--, příjmy místní správy celkem Kč 149.554,50, z toho Kč 49.800,- byl
příjem za prodej knížky „Historie Stěbořic“ a Kč 63.000,- jsme obdrželi od
našich podnikatelů za reklamu v této knize. Příjmy z úroků činily Kč 45.206,58.
Kapitálové příjmy činily celkem 1.106.454,- Kč a tvoří je příjem ve výši Kč
1.103.454,- za prodej bytů čp. 99 a příjem za odprodej pozemku paní
Škubníkové v hodnotě Kč 3.000,-.
Příjmy po konsolidaci činily ve skutečnosti celkem 15.780.341,27 Kč, upravený
rozpočet činil 15.779.800,-.
Výdaje
Celkové výdaje činily po konsolidaci 16.079.876,23 Kč, z toho na investice
bylo vynaloženo 6.629.262,40 Kč. Jedná se o výdaje na tyto akce:
Rekonstrukce cesty přes Nový Dvůr
4.009.412,10
Rekonstrukce přístupového chodníku ke škole
421.850,-Rekonstrukce chodníků a obnova dopr. zn. ke škole
917.507,40
Příspěvek „Opavsku-severozápad“ na čekárnu u točny
8.373,-Příspěvek „Sdružení vodovodu“ na výstavbu vrtu
218.850,-Rekonstrukce budovy mateřské školy
825.270,90
První splátka fa za rozhlasovou ústřednu
61.976,-Příspěvek „Opavsku-severozápad“ na projekt víceúčel. hřiště
70.853,-Příspěvek Jednotě Orel na dokončení rekonstrukce budovy
20.000,-Půjčka jednotě Orel na dokončení rekonstrukce budovy
75.000,-Nákup pozemku pod mokřadem v Jamnici
170,-Ostatní výdaje
Na hospodaření v lesích bylo vynaloženo 127.192,-- Kč, upravený rozpočet
činil 127.000,- Kč. Náklady na ostatní opravy chodníků opravu místních
komunikací a na dopravní obslužnost činily 662.445,20 Kč, upravený rozpočet
činil 663.000,- Kč. Na vodní hospodářství bylo vynaloženo 28.579,- Kč, na
údržbu kanalizace 138.608,02 Kč a na údržbu rybníků 199.232,70 Kč.
Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ včetně školní jídelny činil 819.000,Kč, 22.420,- Kč jsme odvedli obci Jezdkovice, jedná se o přijatou dotaci na žáky
jejich MŠ a 3.264,- Kč činilo pojištění budovy. Pojistné budovy ZŠ činilo
26.680,- a neinvestiční příspěvek na provoz Kč 1.650.000,-.

Na provoz kulturních domů bylo vynaloženo 439.808,76 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 67.702,50 Kč, největší
výdaj z této částky je na uspořádání zámecké slavnosti. Výdaje na knihovny
činily celkem 68.290,50 Kč, výdaje na kroniku obce celkem 4.683,--. Nutné
výdaje na údržbu zámku činily celkem 232.152,89 Kč, výdaje na částečnou
opravu kapličky v Jamnici Kč 18.362,-, na opravy místního rozhlasu Kč
19.306,-. Kromě těchto výdajů byly poskytnuty neinvestiční příspěvky na
činnost jednotlivým složkám působícím v naší obci. Smíšenému pěveckému
sboru Stěbořice – Kč 15.000,-, TJ Sokol Kč 50.000,-, Jednotě Orla Kč
neinvestiční příspěvek 30.000,- Kč, dětské lékařce příspěvek na částečné pokrytí
pronájmu ordinace – Kč 10.000,- a MS „Soseň“ Stěbořice dar ve výši 5.000,Kč.
Na bytové hospodářství bylo vynaloženo celkem 69.999,45 Kč, na nebytové
hospodářství Kč 9.022,73. Náklady na veřejné osvětlení činily 211.263,80 Kč,
na údržbu hřbitova a dokončení opravy kaple bylo vynaloženo 69.188,50
Kč.Úroky z úvěru činily 85.157,11 Kč, výdaje na místní hospodářství Kč
242.337,54, na odpadové hospodářství bylo vynaloženo celkem 517.180,-- Kč,
z toho na sběr a svoz komunálních odpadů Kč 349.268,- na sběr a svoz
nebezpečných odpadů Kč 10.493,-, na sběr a svoz plastů a skla Kč 157.419,-.
Údržba veřejné zeleně představovala částku Kč 165.291,50.
Skutečné náklady na SDH Jamnice činily 92.245,52 Kč, upravený rozpočet
byl 92.000,- Kč, náklady na místní zastupitelstvo činily Kč 838.419,-, upravený
rozpočet byl 838.500,- Kč. Výdaje na místní správu včetně bankovních
poplatků, příspěvků do svazků obcí a finančního vypořádání činily celkem
2.456.229,16 Kč, z toho výdaje na zhotovení knihy „Historie Stěbořic“ činily
229.342,40 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. 2008 zůstatek 2.134.377,32 Kč, na běžném účtu zřízeném pro Technické
služby u KB je zůstatek 4.093,77 Kč, obec má tedy k 31. 12. 2008 celkem na
běžných účtech 2.138.471,09 Kč.
Hospodaření ve zřízených příspěvkových organizacích
Mateřská škola
Celkové náklady na její provoz činily 8.281.903,86 Kč. Výnosy tvořil příspěvek
z MSK na platy zaměstnanců a školní pomůcky ve výši Kč 4.320.000,-,
neinvestiční příspěvek od obce na provoz ve výši Kč 819.000,--. Z rezervního
fondu bylo použito Kč 47.653,55. Další složku výnosů tvoří vlastní příjmy
organizace ve výši Kč 3.097.798,25. Výnosy organizace celkem činily Kč
8.284.451,80. Mateřská škola, příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2008

zisk 2.547,94 Kč. Zůstatek v pokladně činil Kč 1.555,--, zůstatek na běžných
účtech činil celkem Kč 387.433,19.
Základní škola
Celkové náklady na provoz základní školy činily Kč 10.059.872,93. Výnosy
tvořil příspěvek z MSK ve výši Kč 8.402.000,-, příspěvek od obce na provoz ve
výši Kč 1.650.000,-, vlastní příjmy ve výši Kč 119.900,02 a z rezervního fondu
bylo použito Kč 4.367,--. Výnosy celkem tedy činily celkem Kč 10.176.267,02.
Základní škola vykazuje k 31.12.2008 zisk ve výši Kč 116.394,09. Zůstatek na
běžném účtu byl Kč 736.944,58, na účtu FKSP Kč 29.046,98 a zůstatek
pokladny činil Kč 5.167,--.

Ve Stěbořicích dne 23. ledna 2009

Ing. Vít Kostera
starosta obce
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