
Hodnotící zpráva pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu 
 obce Hoštice IČO 00544574 

 za rok 2013 
 

 

Podkladem pro vypracování číselné části „zprávy“ jsou roční účetní a finanční výkazy 
obce, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů 
nelze zjistit. 
 

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části 
rozpočtu obce v  hodnoceném roce  

  Ukazatel rozpočtu  2013  % plnění 

v tis.Kč Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost 2013 
 

Nekonsolidované příjmy 1650 2056 2014 97,94% 

Příjmy po konsolidaci 1650 2056 2014 97,94% 

Nekonsolidované výdaje 1485 1891 1513 80,02% 

Výdaje po konsolidaci 1485                   1891 1513 79,98% 

Financování – třída 8 -165 -165 -501  

Saldo-HV před konsolidací 165 165 501  

Saldo-HV po konsolidaci 165 165 501  

 

 
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. 
 Počet změn rozpočtu …80….. a provedených rozpočtových opatření ……4…. 
 Objem RO v Kč v příjmech 406 300,- a objem RO v Kč ve výdajích 406 300,- 
 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 406 300,- 
 a výdajích 406 300,-  
Změny v příjmech byly vyvolány vyššími daňovými příjmy a dotací na volby prezidenta 
republiky, volby do poslanecké sněmovny ČR 
 

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku 
vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). 

 Dosažený přebytek Kč 391 275,05 
      Vzniklý schodek Kč  0 

 
 Zůstatek na všech účtech celkem  Kč  1 000 377,02 

 z toho na BÚ KB         Kč    932 481,87   
na BÚ ČNB                  Kč      67 895,14 
 na fondech                                    0,00 

 
 

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), 
porovnání jejich výše s předchozími roky a  jejich podíl na celkových výsledcích.  

   
 Obec Hoštice v roce 2013 splácí úvěr u KB Kroměříž a dále nečerpala další  půjčky, ani 
neposkytla výpomoci.   
Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2013 :  113 814,- Kč 



 

 
 
5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a  rozhodujících položek v meziročním 

porovnání. 
Vlastní příjmy po  2012 2013 Rozdíl.sk

uteč. 
% plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. 
rozpočet 

skutečnost upr. 
rozpočet 

skutečnost 2012-
2013 

2012/2013 

daňové  1709 1694 1915 1890 196  

vlastní nedaňové  16 13 20 17 4  

vlastní kapitálové  0 0 12 11 11  

celkem vlastní příjmy 1725 1707 1947 1918 211  

K  nárůstu vlastních příjmů obce nedošlo. 
 

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 
Ukazatel rozpočtu po  2012 2013 Rozdíl.sku

teč. 
% plnění 

 konsolidaci v tis.Kč upr. 
rozpočet 

skutečnost upr. 
rozpočet 

skutečnost 2012-2013 2012-2013

vlastní  příjmy celkem 1725 1707 1947 1918 211  

neinvestič. dotace 
celkem 

83 83 109 96 13  

investiční dotace 
celkem 

0 0 0 0   

ostatní, jiné příjmy 
celkem  

      

celkem příjmy po 
konsolid. 

1808 1790 2056 2014 
 

224 
 

 

 
 
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat 

rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky). 
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

98008 Volba prezidenta republiky 27200 14648 12552 

98071 Volby do PS Parlamentu ČR 27100 12381 14719 

     

X Celkem ze státního rozpočtu 54300 27029 
 

27271 
 

 

Přehled dotací přidělených od Zlínského kraje podle účelů v roce 2012 
 
UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

       X 0   

     

     

     

X Celkem z rozpočtu Zlínského kraje    



 
 

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013 
UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

    X 0   

     

X Celkem ze SF    

 
Obec Hoštice obdržela v letošním roce dotace na volbu prezidenta ČR a volby do PS 

parlamentu ČR. 
 
 
 
8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního 

rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. 
Dotace byly využity výhradně k účelu poskytnutí. 
 

 
 
 
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.  

Ukazatel rozpočtu po 2012 2013 Rozdíl.skut
eč. 

% plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. 
rozpočet 

skutečnost upr. 
rozpočet 

skutečnost 2012-2013 2013/ 
2012 

běžné výdaje celkem 1643 1247 1890 1513 266 85/80 

kapitálové výdaje 
celkem 

0 0 0 0 
 

  

Rozhodující objem běžných výdajů jsou prostředky vynaložené na opravy majetku a chod 
obce. 
 
 
 

Analýza kapitálových výdajů 
polož

ka 
kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet  skutečnost rozdíl  

61     

62     

63   

64   

X Kapitálové výdaje celkem  
 

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků 
živelních katastrof a mimořád. situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových 
prostředků do roku následujícího.  

 
  Obec Hoštice nečerpala prostředky na řešení následků živelních katastrof a mimořádných 

situací a nepřeváděla účelové prostředky do následujícího roku. 
 
 
 



  
11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle 

odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem 
či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně 
komentáře k řešení ztrátovosti. 

Odvětví: Počet 
ziskových 

Celkový zisk Počet 
ztrátových 

Celková ztráta 

Školství   

Kultura   

Zdravot
nic. 

  

Sociální   

Ostatní   

Celkem   
 

Obec Hoštice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace 
 
12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.  

Výkyvy a odchylky od schváleného rozpočtu jsou vyvolány aktuálním vývojem akcí 
během roku. Obec splácí úvěr u KB Kroměříž čerpaná na opravu hasičské zbrojnice 
v roce  2010 a dále hospodaří v rámci aktuálních finančních prostředků. 

 
 
 
 
 
 
V Hošticích 19.2.2014     Antonín Procházka  
           starosta obce 
 


