Obec BRUMOV
Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2014
/podle §17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů/

Název: Obec Brumov
Sídlo: Brumov 98, 67923 Lomnice
IČO: 00532088
Obec Brumov je vedena 7 členy zastupitelstva:
- starostka Ing. Jaroslava Sýsová
- místostarosta Vlastislav Horák do 6.11.2014
- místostarosta Petr Merta od 7.11.2014
- člen zastupitelstva Pavel Kubíček do 10.10.2014
- člen zastupitelstva Ing. Pavel Holcner do 10.10.2014, od 7.11.2014
- člen zastupitelstva Michal Hofírek do 10.10.2014, od 7.11.2014
- člen zastupitelstva Petr Merta do 10.10.2014
- člen zastupitelstva Vlastislav Horák od 7.11.2014
- člen zastupitelstva Mgr. Kateřina Nekoušová od 7. 11.2014
- člen zastupitelstva Lubomír Pařízek do 10.10.2014, od 7.11.2014
Obec Brumov má 1 zaměstnance - účetní obce Eva Palinková
Obec Brumov má 1 příspěvkovou organizaci - Základní škola Brumov
Obec Brumov vede podvojné účetnictví, které se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., jehož
poslední novela je provedena zákonem č. 353/2001 s účinností od 1. 1. 2002 a je
zpracováváno programem KEO.
Rozpočtová skladba obce Brumov se řídí podle § 2 odst.4 zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů podle § 12 odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Rozpočet obce Brumov ve výši 2.503.700,- Kč byl schválen Zastupitelstvem obce jako
vyrovnaný dne 27.12.2013, vyvěšen od 28.11.2013 do 20.12.2013, upravený rozpočet ke dni
31.12.2014 byl ve výši 3.829.600,- Kč, plnění rozpočtu k 31.12.2014 bylo: rozpočet příjmů3.226.645,42 Kč, rozpočet výdajů - 2.859.539,44 Kč, rozpočet financování - 367.105,98 Kč.
/čerpání příjmů a výdajů, financování r. 2014 - viz příloha č. 2/
Stav ZBÚ vedeného v Komerční bance a.s. Tišnov k 1.1.2014
1.900.828,68 Kč
k 31.12.2014
2.279.685,31 Kč
Stav účtu vedeného u ČNB Brno
k 1.1.2014
40.775,46 Kč
k 31.12.2014
29.024,81 Kč.
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Členství v Dobrovolných svazcích obcí
Obec Brumov je členem dobrovolného svazku
- Sdružení obcí pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštácko se sídlem Hodonín č. 25, IČO
69724008 svazku poskytla neinvestiční příspěvek na provoz v roce 2014 ve výši 8.000,Kč,získala od nich neinvestiční příspěvek - rozdělení finančního zisku za rok 2014 ve výši
12.273,50 Kč.
- Dobrovolného svazku obcí Lomnicko se sílem nám. Palackého 32, Lomnice, IČO
71244603 svazku poskytla neinvestični příspěvek na provoz v roce 2014 ve výši 2.400,- Kč.
Členství v Dobrovolném svazku obcí Tišnovsko se sídlem Radniční 14, Tišnov, IČO
75058944 svazku ukončila ke dni 31.12.2013 svoji činnost.
Hospodářská činnost obce Brumov
Obec Brumov nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly
účtovány v rámci rozpočtu.
Rozpočtové hospodaření obce Brumov dle tříd za rok 2014
Třída
Skutečnost
Rozpočet %
Rozpočet
%
Rozdíl
schválený
upravený
1. Daňové příjmy 2.294.882,82 2.080.000,00 110,33 2.150.900,00 106,69 -143.982,82
2. Nedaňové příjmy 375.339,10
347.300,00 108,07 388.100,00 96,71 + 12.760,90
3. Kapitálové příjmy 95.910,00
10.000,00 959,10 110.000,00 87,19 + 14.090,00
4. Přijaté transfery 460.513,50
66.400,00 693,54 360.600,00 127,71
- 99.913,50
Celkem příjmy
3.226.645,42 2.503.700,00 128,88 3.009.600,00 107,21 -217.045,42
5. Běžné výdaje
2.479.339,44
6. Kapitálové výdaje 380.200,00
Celkem výdaje
2.859.539,44
8115 Změna na ban.účt.-367.105,98
Celkem financování - 367.105,98

2.323.700,00 106,70 3.279.600,00 75,60 +800.260,56
180.000,00 211,22 550.000,00 69,13 +169.800,00
2.503.700,00 114,21 3.829.600,00 74,67 +970.060,56
0,00
0,00

0,00
0,00

820.000,00 -44,77 -367.105,98
820.000,00 -44,77 -367.105,98

Zástavní práva - obec Brumov nemá.
Věcná břemena - bylo zřízeno věcné břemeno z důvodu zřízení elektrického vedení u
pozemků p.č. 93/11 a 624 - ostatní plocha - komunikace o výměře 9576 m2 a p.č. 98/2 a
93/24 - ostatní plocha, orná plocha o výměře 17253 m2
Tvorba fondů-obec Brumov netvoří žádné fondy.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Brumov
Základní škola Brumov hospodařila v roce 2014 s prostředky získanými od obce Brumov jako
zřizovatele s částkou 260000,- Kč. Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízeni ZŠ Brumov
za rok 2014 byl ve výši 1.675,55 Kč a byl převeden v plné výši do rezervniho fondu. Finanční
prostředky budou použity v roce 2015.
Poskytnuté příspěvky ostatním organizacím v obci Brumov
ČSŽ - příspěvek ve výši 3.000,- Kč na dárkové balíčky pro děti na den dětí a na Mikulášskou
besídku.
JSDH Brumov - příspěvek na zakoupení DHDM, pohonné hmoty, opravu hasičského auta a
nákup ostatních služeb ve výši 128.430,- Kč.
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V roce 2014 se obci Brumov podařilo získat dotaci – úpravu hasičského cisternového vozidla
T 148 CAS 32, na zabezpečení akceschopnosti JSDH, obec Brumov vykoupila pozemek pod
částí budovy obecního úřadu, byla provedena částečná oprava návsi, dokončena oprava
komunikací poškozených bleskovou povodní v roce 2013.
Rozpočtové hospodaření:
Během roku 2014 byly schváleny 3 rozpočtové opatření, která měnila výši rozpočtu:
Dne 29.5.2014 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 1
- rozpočet příjmů se zvyšuje o 100.000,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o 921.000,- Kč
- rozpočet výdajů se snižuje o 1.000,- Kč, - rozpočet financování se zvyšuje o 820.000,- Kč
Upravený rozpočet činí
Kč 3.427.700,-.
Dne 25.9.2014 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 2
- rozpočet příjmů se zvyšuje o 330.200,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o 501.200,- Kč,
- rozpočet výdajů se snižuje o 171.000,- Kč
Upravený rozpočet činí
Kč 3.753.900,- Kč.
Dne 29.12.2014 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 3
- rozpočet příjmů se zvyšuje o 75.700,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o 452.400,- Kč,
- rozpočet výdajů se snižuje o 376.700,- Kč.
Upravený rozpočet činí
Kč 3.829.600,-.
Rozpočet obce Brumov byl k 31.12.2014 vyrovnaný a Zastupitelstvem obce nebylo shledáno
žádné pochybení.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Obec Brumov přijala v roce 2014 následující dotace:
Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.
Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na "Likvidaci škod po bleskové povodni 2013" v obci
Brumov, ÚZ 00529 pol. 4122, s termínem čerpání do 31. 12.2014.
Dotace
Kč 100.000,Čerpání
Kč 393.990,Dodáno z vlastních prostředků 293.990,- Kč..
Investiční dotace z rozpočtu JMK na "Úpravu hasičského cisternového vozidla T 148 CAS
32" - v obci Brumov v roce 2014, ÚZ 00551 pol. 4122
Dotace
Kč 255.000,Čerpání
Kč 370.000,Dodáno z vlastních prostředků 115.000,- Kč.
Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na "Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce Brumov na 2014", ÚZ 14004 pol. 4122
Dotace
Kč 4.840,Čerpání
Kč 5.440,Dodáno z vlastních prostředků 590,- Kč.
Neinvestiční dotace na "Volby do Evropského parlamentu v obci Brumov v roce 2014",
ÚZ 98348 pol. 4111
Dotace
Kč 17.000,Čerpání
Kč 15.010,Při závěrečném vyúčtování bylo vráceno JMK v roce 2015 1.990,- Kč.
Neinvestiční dotace na "Volby do Zastupitelstva obce v obci Brumov v roce 2014", ÚZ
98187 pol. 4111
Dotace
Kč 17.000,Čerpání
Kč 13.377,Při ročním zúčtování bude vráceno JMK v roce 2015 3.623,- Kč.
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Informace o majetku obce Brumov
Řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2014
na základě příkazu starostky obce Brumov a je uložena na Obecním úřadě Brumov.
Doplňující informace o majetku obce Brumov:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
14.781,50 Kč
Ostatní dlouhodobý nehm. majetek
378.400,00Kč
Stavby
21.325.121,60 Kč
Samostatné movité věci
688.833,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1.278.165,96 Kč
Pozemky
4.993.035,00 Kč
Nedokončená dlouhodobý hmotný majetek
169.359,50 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0,00 Kč
Cenné papíry
20.000,00 Kč
Zásoby na skladě
320,10 Kč
Finanční majetek - zákl. běžný účet
2.279.685,31 Kč
- účet u ČNB
29.024,81 Kč
Poskytnuté provozní zálohy
59.040,00 Kč
Pohledávky
0,00 Kč
Ostatní poplatky a daně
0,00 Kč
Závazky
0,00 Kč
Přijaté zálohy na dotace
365.453,00 Kč
Dohadné účty aktivní
359.840,00 Kč
Dohadné účty pasivní
69.437,08 Kč
Transfery a dotace
4.505.285,50 Kč
Podrozvahové účty /DHDM/
29.900,91 Kč
Doplňující informace k rozvaze:
Pohyby nedokončeného dlouhodobého majetku:
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018 – nákup nového účetního programu
KEO W, stav k 31.122014 14.781,50 Kč
dlouhodobý nehmotný majetek - účet 019 - stav k 31.12.2014 378.400,- Kč
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - účet 041 - stav k 31.12.2014 0 Kč
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet 042 - dětské hřiště ve výši 169.359,50
Kč, stav k 31. 12.2014 169.359,50 Kč
Pohyby dlouhodobého hmotného majetku:
- stavby - účet 021 – vyřazení čekárny I na návsi , stav k 31.12.2014 21.325.121,60 Kč
- amostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet 022 – technické zhodnocení
hasičského cisternového vozidla T 148 CAS 32 o částku 370.000,- Kč, stav k 31.12.2014
688.833,- Kč
Pohyby drobného hmotného dlouhodobého majetku - účet 028 - přírůstky – nákup
fotoaparátu, volební zástěny dřevěné, vánočního osvětlení /rampouchů/ ve výši 17.622,- Kč,
- úbytky – vyřazení halogenového topení, 2 ks restauračních stolů, zástěny do volební
místnosti ve výši 5.397,- Kč, stav k 31.12.2014 1.278.165,96 Kč
Pohyby pozemků - účet 031 - převody pozemků, nákup lesního pozemku - + 5286 rn2 za
cenu 146.383,- Kč,prodeje pozemků - - 1816 m2 za cenu - 14.348,- Kč, bezplatný převod
pozemků - - 758 m2 za cenu - 2.124,- Kč, stav k 31. 12.20134.983.717,- Kč.
Bankovní úvěry - obec nemá bankovní úvěr ani žádnou návratnou finanční výpomoc
Pohledávky - obec Brumov nemá k 31.12.2014 žádné pohledávky
Závazky - obec Brumov nemá k 31.12.2014 žádné závazky
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Obec Brumov vlastní lesní pozemky o výměře 312963 m2, ohodnocení lesní hmoty 57,- Kč
za m2. Celková hodnota lesní hmoty je k 31.12.2014 17.838.891,- Kč.
Čerpáno ze sestavy Rozvaha - bilance za období 12/2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brumov za rok 2014
přezkoumané období: 1.1.2014 - 31.12.2014.
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Brumov v souladu se z.č. 420/2004 Sb.
o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO. Uskutečnilo se dne 21. 4.
2014 za účasti pracovníků kontroly Krajského úřadu JMK - p. Evy Sedláčkové a Ing. Aleny
Pehalové, p. Ing. Jaroslavy Sýsové - starostky obce a Evy Palinkové, účetní obce Brumov.
Navazovalo na dílčí přezkoumání ze dne 6. 11. 2014.
Výsledek přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření obce Brumov za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%
0%
0%

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené
dnem vyvěšení, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Brumov.
Přílohy:
č.l - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
č.2 – inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku obce Brumov za rok 2014
č.3 - sestava FIN 2-12 za období 12/2014
č.4 - výkaz zisku a ztrát za období 12/2014
č.5 - rozvaha za období 12/2014
č.6 - příloha za období 12/2014
č.7 - sestava rozvaha ZŠ Brumov 12/2014
č.8 - sestava výkaz Zisku a ztrát ZŠ Brumov 12/2014
Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obce Brumov.
Vypracovala:
Eva Palinková

Za Zastupitelstvo obce Brumov
Ing. Jaroslava Sýsová - starostka obce

v Brumově dne 5. 5. 2015
Vyvěšeno na úřední desce: 5. 5. 2015

Sňato z úřední desky ……………...

V elektronické podobě byl závěrečný účet obce Brumov vyvěšen dne 5. 5. 2015 a je stále
k nahlédnutí na www.obecbrumov.cz
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