
 

 

Zpráva o hospodaření obce 2014 

 

Název obce:     Prusinovice 

Adresa:            Zámčisko č. 350,  768 42 Prusinovice 

IČO: 00 287 644 

 

Rozloha katastru:        1071 ha 

Počet obyvatel         k 1. lednu 2014:            1 234 osob + 7 cizinců 

                                 k 31. prosinci 2014:        1227 osob 

                narozeno:         …15… dětí 

                          zemřelo:           …10 .. osob 

                                   přihlášeno:                      … 14 .. osob 

                                   odhlášeno:                       …26 .. .osob 

Z celkového počtu tvoří 595  muži,(muži nad 15 let 502), 632 ženy (z toho nad 15 let 534).  

 

Členství ve sdruženích:   Mikroregion Holešovsko  

                                         Sdružení měst a obcí východní Moravy  

                                         Svazek obcí pro hospodaření s odpady  

  

Obecní úřad: 

 

Funkci účetní - hospodářky OÚ vykonávala  Tkadlčíková Irena na plný pracovní úvazek.   

Obec účtuje v podvojném účetnictví. Účetní operace provádí hospodářka obce po schválení 

starostou nebo místostarostou obce. Účetnictví je zpracováváno v počítačovém programu 

GORDIC. Obec má účet u České spořitelny, a.s. a u ČNB Brno. Na částečný úvazek jako 

administrativní pracovnice pracuje paní Božena Hulenková, která zároveň vykonává funkci 

knihovnice. 

 

 

Pracovníci obce: 

 

Úklid a údržbu obce prováděla obec vlastními silami. Tuto činnost vykonávali pracovníci ve 

stálém pracovním poměru – 3 muži a 1 žena.  Nárazové zvýšené množství práce bylo řešeno 

brigádníky v rámci DPP.   

 

Majetek obce 

 

Veškerý majetek obce byl řádně zinventarizován, o průběhu a výsledcích jednotlivých 

inventur byl pořízen záznam. 

Během roku byl pohyb s pozemky a to jak ve směru prodeje, tak i ve směru nákupu.  

Všem prodejům obecního majetku předcházelo zveřejnění záměru dle zákona č. 128/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly schváleny na veřejných zasedáních zastupitelstva 

   Největší akce roku 2014:  

Kompostéry pro občany + štěpkovač ………………………….  2 019 732,- Kč   

  85% financováno z EU 1 802 610,81 Kč, 5 % ze Státní fond živ. prostř. 106 035,93 Kč 

  10% - obec 212 071,81 Kč 

 

  



Hospodářská činnost obce 
 

K 31. 12. 2014 skončila obec hospodaření roku 2014 se ztrátou 318 226,32 Kč (v tom ztráta z 

hospodářské činnosti 1 282 138,15 Kč).   

Na účtu 432 jsou evidovány hospodářské výsledky v souhrnné výši - 814 534,97 Kč: 

  

 

Hospodářská činnost obce je účtována na účtech 5XX a 6XX. 

 

Obec provozuje hospodářskou činnost    - hostinská činnost v provozovně kulturní dům,   

                                                                -  kabelová televize 

                                                                -  lesní hospodářství 

  Pro hospodářskou činnost je zřízen samostatný účet u ČS.  

 

Hospodářská činnost skončila ztrátou ve výši 1 282 138,15 Kč 

Výsledek  KD: ztráta:                      - 1 223 373,5,- Kč 

Z toho největší náklady: -  energie 366 246 Kč 

- Náklady na mzdy 1 119 206 Kč 

Výsledek na TKR  :                         - 50 513,- Kč 

Výsledek hospodaření lesy ztráta:  - 7893.56,- Kč 

  

V hlavní hospodářské činnosti hospodařila obec Prusinovice se ziskem 963 911,83 Kč 

Celková ztráta tedy činní 318 226,32 Kč 

 

Zbývající částky bankovních půjček a úvěrů k 31.12. 2014 

 
  na rekonstrukci tělocvičny ve výši  85 750 Kč 

  na opravy místních komunikací ve výši 383 999,80 Kč 

  na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 4 331 069 Kč 

Úvěry celkem                                                                              4 800 818,80 Kč k 31.12. 2014 

 

Zůstatky na bankovních účtech  k 31.12. 2014 

Na účtu hlavní činnosti u čs   ………………………. 2 189 609,10  Kč 

Na účtu ČNB                          …………………………. 596 122, 49 Kč 

Na účtu hosp. činnosti u čs ………………………….    204 439,27 Kč 

Celkem ……………………………………………….2 990 017,70 Kč 

 

Přezkoumání hospodaření obce 

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno kontrolním oddělením KÚ Zlínského kraje. 

Kontrola proběhla ve dvou termínech: 3. 12. 2014 a ukončena 21. 5. 2015   

Rozsah přezkoumání je dán ustanovením: 

• zákona 420/04 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí 

• zákona 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

• zákona 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

• zákona 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 



Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají 

závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 zákona č.  420/2004 Sb. pod písmenem c) 

celek neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem a výši ocenění lesních 

porostů v příloze na položce D6 a D7, což bylo v následném období odstraněno. Dále dle 

zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů  - §16 Rozpočtové opatření č.15 – zvýšení příjmů a výdajů bylo schváleno a 

provedeno až po uskutečnění výdaje fin. prostředků. 

Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí na OÚ Prusinovice. 

 

Příspěvkové organizace 

 

Obec má zřízeny dvě příspěvkové organizace: 

 

Mateřská škola Prusinovice, okres Kroměříž 

sídlo: Zámčisko 170,  768 42 Prusinovice 

IČO: 70988391 

 

Hospodaření v roce 2014  

 

Výsledek hospodaření   - ziskem ve výši 175 297,37 Kč, který byl převeden do rezervního 

fondu.  

 

Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž 

sídlo: Hlavní č. 78, 768 42 Prusinovice 

IČO: 70988421 
 

Hospodaření v roce 2014 

 

Ztráta 3 694,86 Kč  bude uhrazen z rezervního fondu. 

 

Kontrolní činnost v oblasti finanční: 

 

Předseda kontrolního výboru  František Mikeška.  Na konci roku byla provedena 

inventarizace obecního majetku 
 


