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V Dolnfch Vestonicich 09.02.2016

Kome"tar k hospodare"i obce DOI"i Vestonice za rok 2015
Obec Dolnf Vestonice v roce 2015 hospodarila podle schvaleneho rozpoctu a v prubehu roku
bylo schvaleno 9 rozpoctovych opati'enf.

Seznam dotaci, ktere obec obdrie/a v roce 2015:
•

•
•
•

•

Neinvesticnf dotace ze Statnfho fondu zivotnfho prostredi CR a M2P (prostredky EU z
Evropskeho fondu pro regionalni rozvoj) v celkove vysi 669.600 Kc na akci "Dolni
Vestonice - LBC Vysoka zahrada". Dotace byla v pine vysi vycerpana.
Neinvesticni dotace z Ministerstva pro mistni rozvoj ve vysi 927.016 Kc na akci Obnova
mlatove cesty. Dotace byla v pine vysi vycerpana.
Investicni dotace z rozpoctu Jihomoravskeho kraje na akci "Rekonstrukce cesty po
zivelni pohrome 2014" ve vysi 150.000 Kc. Dotace byla v pine vysi vycerpana.
Dotace z rozpoctu Jihomoravskeho kraje na akci "Obnova majetku obce po zivelnich
pohromach 2014 - Sanace svahu" ve vysi 10.385.000 Kc. V roce 2015 bylo cerpano
235.950 Kc, zbyla cast dotace bude vycerpana v roce 2016.
Z uradu prace na mzdy zamestnancu na VPP v celkove vysi 314.817 Kc.

Hodnoceni pfijmove casti rozpoctu:
•
•
•
•
•

Prijmy celkem po konsolidaci byly splneny na 89,97 %.
V celkovych prijmech obce bylo za hOdnoceny rok prijato 0 cca 9.449.500 Kc vice nez
v roce 2014.
Nejvice doslo k narustu prijatych transferu, kde bylo prijato 0 cca 9.353.900 Kc vice nez
v roce 2014 (viz seznam dotaci vyse, neinvesticni transfery od obci na zakladnf skolu).
Dariove prijmy let 2014 a 2015 jsou priblizne na stejne urovni.
Kapitalove prijmy jsou ve srovnani s predchozim ucetnim obdobim nizsi 0 176.370 Kc
(pouze jeden prodany pozemek a jeden prijaty dar).

Hodnoceni vydajove cast; rozpoctu:
•
•
•
•

Vydaje celkem po konsolidaci byly splneny na 47,52 %.
Celkove vydaje obce byly za hOdnoceny rok nizsf 0 cca 1.162.000 Kc nez v roce 2014.
Bezne vydaje tvori cca 73 % vydaju a ve srovnani s predchozim rokem jsou priblizne na
stejne urovni.
Kapitalove vydaje poklesly 0 cca 1.074.300 Kc (obec poskytla investicnf transfery pro
DSO Vestonice-likvidace odpadnich vod ve vysi cca 1.244.600 Kc a v roce 2014 to bylo
3.841.719 Kc).

Obec necerpala uver, pujcku ani navratnou financni vypomoc.
Obec Dolnf Vestonice rna jednu prispevkovou organizaci - Zakladni skolu Dolni Vestonice.
Zakladni skola v roce 2015 hospodarila v hlavni cinnosti se ztratou -63.385,85 Kc a
v hospodarske cinnosti se ziskem 253.019 Kc.
Prosti'ednictvfm obce obdriela skola dve prutokove neinvesticni dotace z MSMT v ramci
Operacnfho programu Vzdelavanf pro konkurenceschopnost, oblast 1.1 Zvysovanf kvality ve
vzdelavanf v celkove vysi 300.511 Kc.
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Zpracovala: Klara Jablonicka
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