
                                NÁVRH - komentář 
k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 

 
Příjmy : 

 
Příjmy  v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit.  
Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě  
zůstalo plnění na 19,98 % . Příjem  - Komun. Služby a územní rozvoj – 
plnění pouze na 17,54 % - obci se nepodařilo prodat pozemky na výstavbu 
RD v části obce Žleby.  Prodej se uskuteční v roce 2010. 
Úpravy rozpočtů byly prováděny průběžně po celou dobu roku, podle toho, 
kdy přicházely dotace, rozpočtová opatření apod. 
                                                                                                                                                 

Výdaje : 
 

Ve výdajích bylo plnění v některých paragrafech odlišné : 
 
   -   Silnice 

Plánované opravy silnic nebyly v roce 2009 uskutečněny z důvodu příprav 
na  výstavbu čističky odpadních vod a provedení nové kanalizace v obci. 
 
- Ostatní záležitosti v dopravě 
Výdaje byly určeny na přípravu stavby silniční akce Silnice I/50 Nesovice, 
křižovatka –zajištění náhradního bydlení p. Němcové v části obce Žleby, na 
které obec obdržela od Krajského úřadu JMK Brno investiční dotaci  v roce 
2008 ve výši 1.000.000,- Kč. V roce 2008 čerpání nebylo, v roce 2009 se 
vyčerpalo pouze 68.660,- Kč. Zbývající částka bude převedena do rozpočtu 
obce na příští rok, kdy také musí být provedeno vyúčtování. 

 
- Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základní vzdělání 

Obec Nesovice v roce 2003 zřídila příspěvkovou organizaci Základní školu 
a mateřskou školu Nesovice. Dotace na rok 2009 činila 1.207.000,- Kč a 
byla  příspěvkovou organizací vyčerpána. 

 
-  Činnosti knihovnické 
    Zde byla v roce 2009 plánována oprava podlahy, ale  provedena nebyla. 
    Byl zakoupen nový program Clavius včetně počítače a příslušenství. Obec  
    obdržela dotaci ve výši 30.000,- Kč  z ministerstva kultury  prostřednictvím  
    Krajského úřadu JMK Brno a tuto dotaci celou vyčerpala. 
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   -   Rozhlas a televize 
       Větší opravu místního rozhlasu nebylo nutné v tomto roce provádět. 
 
 
     -   Sportovní zařízení v majetku obce a výkup pozemků    

V roce 2009 se obci podařilo vykoupit plánované pozemky na hřišti.  
Přístavba sociálního zařízení a skladu v areálu TJ Sokol Nesovice nebyla 
v roce 2009 ukončena. V roce následujícím budou zabudována plastová 
okna, střecha včetně klempířských prací. 
  

- Ostatní zájmová činnost a rekreace 
          Pozemky na koupališti se obci v roce 2009 podařilo z větší části vykoupit.            

 
- Veřejné osvětlení 
  Veřejné osvětlení v roce 2009 bylo bez větších poruch,  materiál nebylo     
   třeba na opravy nakupovat. 
 

- Územní plánování 
  V roce 2009 byla provedena  změna územního plánu č. 2 . 
 
 Komunální služby a územní rozvoj 
  Plánované neinvestiční transfery občanským sdružením nebyly   
  Uskutečněny. Plánované výkupy pozemků byly provedeny. Pouze se   
  nepodařilo  obci  provést inženýrské sítě na stavbu RD v části obce Žleby. 

      
        - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 

  Toto čerpání nelze ovlivnit. 
 
- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 
  Plánovaná výsadba zeleně po obci se v tomto roce neuskutečnila z důvodu  
  výstavby kanalizace. 
   
- Požární ochrana 
  Zde byla plánována fin. částka na školení zásahové jednotky, ale v tomto  
  roce se žádné nové školení nekonalo. Dále byla plánována oprava bytu 
  na hasičské zbrojnici, z důvodu výstavby kanalizace a ČOV byla tato akce 
  zastavena. 
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     - Služby peněžních ústavů 
         Výdaje na tuto činnost nelze ovlivnit. 
 
Bylo provedeno celkem 18 rozpočtových  opatření schválených zastupitelstvem 
obce a 9 vlastních rozpočtových změn schválených starostou obce. 
 
 
Vedlejší hospodářská činnost 
 
-   Pěstební činnost – v letošním roce se dřevo z lesa neprodávalo, a výsadba 
    byla částečně provedena. 
 
-   Záležitosti kultury – příjmy byly v roce 2009 překročeny , nelze je ovlivnit –  
    záleží na  počtu akcí v kulturním domě. 
    Výdaje byly v plánované výši vyčerpány. 
        
-   Zájmová činnost a rekreace  
    Příjmy byly splněny, výdaje  vyčerpány částečně- jednalo se o práce na  
    koupališti. 
 
-   Bytové hospodářství 
    Příjmy byly splněny, výdaje nebyly vyčerpány  – nebylo potřeba žádný byt  
    opravovat. 

 
 -  Nebytové hospodářství 
    Příjmy byly překročeny z důvodu zvýšení nájmu Eurotel Praha – inflační  
    doložka. 
    Výdaje byly vyčerpány – prováděla se oprava soc. zařízení v budově  
    zdravotního střediska .   
     
- Tělocvična 
  Příjmy  byly překročeny – nelze ovlivnit – záleží na počtu cvičících. 
  Výdaje nebyly vyčerpány, neprováděla se větší oprava. 
 
 
- Tržby z prodeje 
   V roce 2009 obec prodávala nepotřebné dlažební kostky získané z opravy  
    místní  komunikace Kout. 
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- Daň z příjmu 
  V roce 2009 vznikla obci  daňová povinnost na daň z příjmu  ve výši  
  14.029,-Kč. 
 
 

 
Výsledek hospodaření  k 31.12.2009  činí  195.760,62 Kč 
 
 
 
 
V Nesovicích 28.1.2010  
 
 
 
 
                                                                               Reška Vítězslav 
                                                                                     starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Komentář k hospodaření příspěvkové organizace 
 

 
 
Obec Nesovice zřídila 1.1.2003 jednu příspěvkovou organizaci – Základní 
školu školu Nesovice, 683 33 Nesovice 154, IČO 750 22 052. 
Koncem roku  2005 se změnil název školy na Základní škola a mateřská 
škola Nesovice, příspěvková organizace. V roce 2009 byla vydána nová 
zřizovací listina této příspěvkové organizace. 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl 844,81 Kč. Ve vedlejší činnosti  
1.280,- Kč. Celkový výsledek hospodaření příspěvková organizace  byl  
2.124,81 Kč. 

       Neinvestiční dotace z kraje na přímé náklady na vzdělání v roce 2009 byly     
       zasílány  přímo na účet příspěvkové organizace a vyúčtování dotace bylo     
       provedeno přímo   s JMK Brno. 
       Úvěr naše příspěvková organizace nečerpala. 
       Interní audit PO nemá – je nahrazen veřejnosprávní kontrolou.  
      V roce 2009 proběhla 1x a to dne 29.6.2009. Kontrolováno bylo období             
      od 1.1.2009 do 29.06.2009. Při veřejnosprávní kontrole využíváme  
      předepsané  tiskopisy / oznamovací dopis, pověření, zápis, protokol/  

- čímž  je dána správnost provedení  kontroly. Oznamovací dopis + pověření  
       je  podepisováno starostou obce,  protokol  ředitelem školy a účetní PO. 
       Při kontrole  závažná pochybení nebyla zjištěna. Drobné nedostatky byly   
       zjištěny a  odstraněny přímo při kontrole. PO obdržela od obce v roce 2009 
       neinvestiční příspěvek ve výši  1.207.500,- Kč.   
       Tyto finanční prostředky byly všechny vyčerpány a použity na stanovený  
       účel.  
 
 
     V Nesovicích 28.1.2010   
 
 
 
 
                                                    

                                                         Reška Vítězslav 
                                                           starosta 

 


