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Návrh závěrečného účtu obce Střítež nad Bečvou za rok 2013                                                                      
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

      Při svém hospodaření v roce 2013 se do doby schválení rozpočtu řídila obec rozpočtovým provizoriem, které bylo 
schváleno na zasedání ZO dne 13.12.2012. Rozpočet na rok 2013 schválilo ZO na svém zasedání dne 27. března 2013.
      Ke změnám rozpočtu docházelo na základě rozpočtových opatření KÚ Zlínského kraje, na základě smlouvy s Úřadem 
práce a  na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Změny rozpočtu byly schváleny na  zasedáních ZO dne 22.5.2013, 
12.6.2013, 17.7.2013, 18.9.2013, 11.11.2013 a 18.12.2013, 5. změnu rozpočtu schválila v rámci pověření ZO ze dne 
14.12.2011 RO dne 14.10.2013, 6. změnu rozpočtu schválila v rámci pověření ZO ze dne 14.12.2011 RO dne 23.10.2013. 
Na těchto zasedáních byla přijata souhrnná rozpočtová opatření včetně zapracování rozhodnutí ostatních subjektů. 

1) Údaje o plnění příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2013 (v Kč)
Výkaz Fin 2-12 M Skutečnost 

2013
Rozpočet  
2013
po změnách  

%
naplnění 

rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy 7906323,64 7942000 99,55
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4847118,30 4876500 99,40
Třída 3 - Kapitálové příjmy 313988,00 330000 95,15
Třída 4 - Přijaté transfery 657311,50 657630 99,95
Příjmy celkem 13724741,44 13806130 99,41
Třída 5 – Běžné výdaje 12596989,59 14081330 89,46
Třída 6 – Kapitálové výdaje 2051911,33 2328000 96,13
Výdaje celkem 14648900,92 16409330,00 89,27
Saldo příjmů  a výdajů ř.4440 
výk.

-924159,48 -2603200 35,50

Třída 8 - Financování 924159,48 2603200 35,50

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, financování v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou 
obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Střítež nad Bečvou, jsou dostupné také dálkovým přístupem 
na www.striteznb.cz, sekce Úřední deska.
Rozbor čerpání příjmů a výdajů:
PŘÍJMY: Příjmová část rozpočtu r. 2013 byla splněna na 99,41 % upraveného rozpočtu, což představuje objem 
peněžních prostředků ve výši 13724741,44 Kč. Největší podíl tvořily příjmy daňové (57,61%).  
VÝDAJE: Výdajová část rozpočtu r. 2013 byla splněna na 89,27 % upraveného rozpočtu, což představuje objem 
peněžních prostředků ve výši 14648900,92 Kč. Běžné výdaje tvořily 85,99 %, kapitálové 14,01%. 
Z kapitálových výdajů činily největší částku výdaje na odkanalizování obce.  Nižší skutečnost ve výdajích oproti 
upravenému rozpočtu byla u kapitálových výdajů způsobena především vratkou 169973,52 investiční dotace na 
odkanalizování obce v rámci závěrečného vyúčtování stavby. Dále se již nepodařilo koncem roku započít s budováním 
autobusové zastávky u kostela (rozpočet 40 tis. Kč),  ani se nepokračovalo ve výstavbě MK za kostelem (rozpočet 50 tis. 
Kč). 
Běžné výdaje byly oproti rozpočtu  nižší o 188 451,78 Kč u par. 1032 - obecní lesy, a to hlavně u mzdových výdajů. 
Vlivem teplého počasí byly nižší výdaje na zimní údržbu paragraf 2212 (o 30531,-- Kč oproti rozpočtu). U paragrafu 
2310 – obecní vodovod byly provozní výdaje nižší o 422634,90 Kč, hlavní částkou je 330000,-- Kč-neinvestiční rezerva. 
U paragrafu 3111 – MŠ se nezrealizovaly plně opravy –skut.výdaje nižší o 100869,19 Kč. U par. 3613 – nebytové 
hospodářství nedošlo v budově č. 197 k výměně kotle (částka 59 tis.), starý kotel ještě slouží. U ostatních paragrafů byly 
běžné výdaje rovněž o něco nižší. P.stav k 1.1.2013 u závazků účtu 321 činil 4 535 457,55, k 31.12. jen 422 468,17.
Stav BÚ obce: K.1.1.2013:1 711 331,79 Kč    k 31.12.2013: 2 517 728,38 Kč.

2) Hospodářská činnost
Obec Střítež nad Bečvou nebyla založena za účelem podnikání, hospodářskou činnost neprovozuje. Je plátcem DPH.
Výsledek hospodaření po zdanění za hlavní činnost jako rozdíl výnosů a nákladů za rok 2013 činí 1924294,47 Kč 
(výsledek hospodaření před zdaněním činil 2158374,47+ 190,-- Kč oprava daně z příjmů za rok 2012 dle skutečnosti 
v 06/2013  – 234080,-- dohada daně z příjmů za rok 2013, která bude upravena na základě skutečnosti v měsíci 06/2014). 
Převod výsledku hospodaření bude řešen v rámci procesu schvalování účetní závěrky na zasedání ZO dne 26.03.2014.

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a výkaz Příloha jsou přílohami závěrečného účtu, jsou k nahlédnutí na Obecním 
úřadě Střítež nad Bečvou, dostupné jsou také dálkovým přístupem na www.striteznb.cz. Tyto výkazy  obsahují údaje o 
stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných skutečností u změny stavů.
Obec provedla rozsáhlou opravu MK po ukončení stavby odkanalizování obce. Na úhradu uzavřela v roce 2013 
dlouhodobý úvěr u Komerční banky, a. s., v částce 3 419 000,-- Kč. Z něj bylo čerpáno 3 418 861,20 Kč na úhradu oprav 
MK. Počátek splácení je 25.1.2014, měsíční splátka 26.000,-- Kč, od 25.1.2018 34.000,-- Kč a poslední splátka 25.4.2023 
dle smlouvy 29.000,--, dle skut. čerpání 28861,20. Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné 
odchylky 2,49 % z jistiny úvěru.
Obec má dále ještě dva DDÚ z minulých let:
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– úvěr pořízený na vybudování střítežského úseku cyklostezky, zůstatek k 31.12.2013: 1822388,70,-- Kč (z původních 
3.300.000,--), měsíčně si KB sráží z BÚ 41650,--, což jsou úroky + splátka jistiny.
– úvěr pořízený na vybudování střítežského úseku splaškové kanalizace, zůstatek k 31.12.2013: 10594700,-- Kč (z 
původních 12.000.000,--), měsíční splátka jistiny činí 108100,-- Kč, poslední splátka 25.2.2022 109000,--.
Hospodaření v příštích letech bude ovlivněno splácením těchto dlouhodobých závazků.

4) Stav účelových fondů
Obec netvořila k 31.12.2013 účelové fondy.

5) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí – Mateřská škola Střítež nad Bečvou, okres Vsetín, PO
Účetní závěrka PO byla schválena radou obce na 56. zasedání dne 05.03.2014, usnesení 56/8/2014, roční účetní závěrka 
včetně zákonem předepsaných výkazů je založena na OÚ.
§ 3111 - jediná PO obce hospodařila v roce 2013 takto se ziskem, rada obce na 56. zasedání dne 05.03.2014, usnesení 
56/9/2014,  schválila návrh na rozdělení HV takto:

HV Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli
Hlavní činnost 8518,95 4259,47 4259,48 0
Hospodářská činnost 14953,00 7476,50 7476,50 0

6) Vyúčtování finančních vztahů k SR a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Rok 2013
N+Z+ÚZ
Poskytovat
el

Účel dotace (návratné finanční 
výpomoci)

Dotace
Kč

Plnění s 
ÚZ
v roce 
2012

Plnění s 
ÚZ
v roce 
2013

Vráceno 
v roce 2013

K vrácení
v roce 2014

00000120
Zlínský 
kraj

Investiční dotace  na územní plán 114000 105000 9000 0

00000070
Zlínský 
kraj

Finanční příspěvek na hospodaření 
v lesích.

25354 0 25354 0

00000020
Zlínský 
kraj

Neinvestiční dotace pro JSDH. 50000 0 50000 0

00098008
VPS

Dotace volby prezidenta 27200 0 20479,50 6720,50 0

00098071
VPS

Dotace volby PS PČR 27100 0 18026,00 0 9074,00

33113234
ÚP - MPSV

Dotace na mzdové náklady -  VPP 
OP LZZ SR

40361 4050 36311 0

33513234
ÚP - MPSV

Dotace na mzdové náklady – VPP 
OP LZZ - ESF

228717 22950 205767 0

Účelové prostředky celkem 512732 132000 364937,50 6720,50 9074,00
Obec obdržela dotaci 27200,-- na zabezpečení volby prezidenta. Dotace byla čerpána pouze v částce 20479,50 Kč. 
Důvodem nedočerpání částky 6720,50 Kč byla snaha o  maximální šetření prostředků SR. Dotace byla finančně  
vypořádána již v roce 2013 a dne 20.08.2013 bylo na účet KÚ vráceno 6720,50 Kč.
Obec obdržela dotaci 27.100,-- na zabezpečení voleb do PS PČR. Dotace byla čerpána pouze v částce 18026,--  Kč. 
Důvodem nedočerpání částky 9074,-- Kč byla rovněž snaha o  maximální šetření prostředků SR. Dotace byla finančně  
vypořádána a dne 28.01.2014 bylo na účet KÚ vráceno 9074,--  Kč.

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2013:
Subjekt Účel Kč 

poskytnuto
Kč 
k vrácení

Kč vráceno

Zlínský kraj Neinv. dotace na zajištění dopravní 
obslužnosti 

58940 0 0

DSO Vidče a Střítež n.B. Neinvestiční dotace – odkanalizování obcí 235804,50 0 0
DSO Vidče a Střítež n.B. Investiční dotace – odkanalizování obcí 2097458,60 169432,12 169432,12
PO MŠ Neinvestiční dotace 350000 0 0
TJ Sokol Střítež Neinvestiční dotace na činnost 76000 0 0
Český svaz včelařů Neinvestiční dotace na činnost 3000 0 0
Mikroregion 
Valaš.Meziříčsko-Kelečsko

Neinvestiční dotace na činnost 10148,00 0 0

Mikroregion Vsetínsko Neinvestiční dotace na činnost 1710 0 0
Svaz měst a obcí Neinvestiční dotace na činnost 3715,60 0 0
Celkem 2836776,70 169432,12 169432,12
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