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Závěrečný účet obce za rok
2012
Zpracovaný dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Troubky, květen 2013
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Závěrečný účet obce za rok 2012
Údaje o obci:
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
IČ: 00 302 104, DIČ : CZ00302104

Telefonické spojení:

Starosta obce
Místostarosta obce
Ústředna, podatelna
Pokladna, matrika, EOB
Ekonomka a účetní obce
Pohřebnictví, bytové hospodářství,
Troubecký zpravodaj, knihovnice
Fax
Bytové hospodářství
Komunální služby

-

581
581
581
581
581

-

581 299 212
581 299 213
mobil 603 457 410
mobil 731 153 808

e-mail:

Webové stránky obce:

podatelna@troubky.cz
starosta@troubky.cz
mistostarosta@troubky.cz

Bankovní spojení:

Základní
běžný
účet
č.ú. 27-1616990297/0100

299
299
299
299
299

215, mobil 737 260 606
219, mobil 739 021 800
211, GSM 737 260 607
210
217

www.troubky.cz
www.strednihana.cz

je

zřízen

u

Komerční

banky,

a.s.,

pobočky

Přerov,

Počet obyvatel k datu 1. 1. 2012:
2083
Počet obyvatel k datu 31. 12. 2012:
2073
Základní územní jednotka:
Troubky ZUJ 519651
Katastrální výměra:
2114 ha
Zastupitelstvo obce v roce 2012:
Zastupitelstvo obce má 15 členů, rada obce 5 členů, přičemž starosta a místostarosta obce byli pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byli dne10.11.2010
zvoleni :
Starosta obce:
Mgr. Radek Brázda
Místostarosta obce: Mgr. Martin Frgal
Členové rady obce:
Mgr. Radek Brázda
Mgr. Martin Frgal
Mgr. Jitka Berčíková
RNDr. Hana Čechová
Libor Nedbal
Ostatní členové zastupitelstva obce :
Jana Navrátilová
Antonín Ticháček
Vladimíra Hanzlíková
Emil Smolka
Ing. Jaroslava Špalková
Ing. Miroslav Mlčoch
Jindřich Válek
Ing. Radim Létal
Věra Němčáková
Marie Špalková
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Počet zasedání zastupitelstva v roce 2012:
Zasedáni č. 10 – 14 (5 x zasedání)
Počet zasedání rady obce v roce 2012:
Zasedání č. 25 – 42 ( 18 x zasedání)
V roce 2012 pracovaly:
Výbory – finanční a kontrolní
Komise rady obce – sociální, pro kulturu a volný čas, komise pro FORB, komise pro protipovodňová
opatření, povodňová
Finanční výbor:
Předseda: Ing. Radim Létal
Členové ve složení : Jaroslava Vojtková, Věra Němčáková, Pavel Vojtášek, Jiří Červinka
Kontrolní výbor:
Předseda: Libor Nedbal
Členové: Jindřich Válek, Antonín Ticháček, Karel Gregovský, Ivana Krátká
Sociální komise:
Předsedkyně: Ing. Jaroslava Špalková
Členové: Danuše Franková, Jana Navrátilová, Marta Smolková, Marie Jehlářová
Komise pro kulturu a volný čas:
Předsedkyně : Bc. Vladimíra Hanzlíková
Členové : Romana Dočkalová, Veronika Mlčochová, Mgr. Ludmila Němčáková, Jana Válková
Komise pro FORB:
Předseda: Mgr. Radek Brázda
Členové: Ing. Radim Létal, Hana Kamelandrová
Komise pro PPO:
Předseda: Ing. Miroslav Mlčoch
Tajemník : Mgr. Martin Frgal
Členové : Mgr. Radek Brázda, Jindřich Válek, Ing. Petr Obrtel, Stanislav Svozil, Vladimír Machula,
Ing. Michal Školoud
Obecně závazné vyhlášky obce – platné v roce 2012:
 Obecně závazná vyhláška č. 5/1996, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Troubky
 Obecně závazná vyhláška č. 4/1999, o čistotě, ochraně zeleně a veřejného pořádku v obci
Troubky
 Obecně závazná vyhláška č. 5/1999, o místních komunikacích v obci a jejich údržbě, především
zimní
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 5/99, o místních komunikacích v obci a jejich údržbě, především zimní
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 5/1996 „o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky“
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, požární řád obce
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky, ve znění obecně závazné
vyhlášky obce Troubky č. 1/2001
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5 o závazných částech
územního plánu sídelního útvaru Troubky ve znění OZV 1/2001 a OZV 1/2005
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se ruší OZV. 6/1997 o FORB, kterou se ruší OZV
č. 1/1998
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Obce Troubky, kterou se ruší OZV č. 2/2003,
o místních poplatcích, v platném znění
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Obce Troubky o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení, řády, vnitřní předpisy a směrnice, platné v roce 2012:
 Řád veřejného pohřebiště
 Směrnice č. 1/2007 o používání motorových vozidel a zajištění provozu autodopravy
 Směrnice o oběhu účetních dokladů č 1/2011
 Směrnice č 2/2011 o evidenci, účtování a odepisování majetku
 Směrnice č. 3/2011 pro provedení inventarizace
 Směrnice č. 4/2011 pro časové rozlišování
 Směrnice č. 5/2011 k podrozvahovým účtům
 Směrnice č. 6/2011 podpisový řád
 Směrnice č. 7/2011 pro nakládání s pohledávkami – tvorba a čerpání opravných položek, odpis
pohledávek
 Směrnice č. 9/2011 k finanční kontrole
 Směrnice č. 10/2011 k řídící kontrole
 Směrnice č. 11/2011 k vedení pokladny
 Směrnice č. 12/2011 o inventarizace majetku a závazků
 Vnitřní předpis Obecního úřadu Troubky č. 2/2003, o organizaci příjmu a výdeje stravenek
 Vnitřní předpis Obecního úřadu Troubky č. 1/2005, o poskytování a používání mobilních
telefonů zaměstnavatele
 Směrnice č. 1/2006 o používání účelového fondu FORB
 Vnitřní předpis č. 1/2008, Pravidla hospodaření se sociálním fondem obce Troubky
 Vnitřní organizační směrnice č. 2/2008, pro účtování výdajů spojených s akcí
„Multifunkční dětské hřiště Ostrov“ financované z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava
 Interní opatření starosty obce Troubky č. 1/2010
 Zásady pro poskytování cestovních náhrad
 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Troubky při pracovních
cestách
 Vnitřní předpis na výpočty koeficientů podle paragrafu 75 zákona o DPH na rok 2012
 Směrnice č. 1/2012 k DPH – nárok na odpočet
 Směrnice č. 2/2012 pro poskytování a účtování cestovních náhrad
Obec Troubky je zastoupena v obchodní společnosti:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (obec vlastní 22 501 akcí, přičemž na 20 000 ks akcií je uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě s Českou spořitelnou a.s., která k těmto akciím má na valných
hromadách společnosti výkon hlasovacího práva)
Obec





Troubky je členem:
Svazu měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR
Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Střední Haná
Honebního společenstva Troubky – Henčlov se sídlem v Troubkách

Příspěvková organizace obce:
Základní škola a Mateřská škola Troubky
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Organizační složky obce:
Místní knihovna Troubky
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Troubky
Troubecký klub seniorů
Zaměstnanci obce v roce 2012:
3 úřednice – pracovní smlouvy s celým pracovním úvazkem
1 úřednice – pracovní smlouva se zkráceným pracovním úvazkem
1 knihovnice – pracovní smlouva se zkráceným pracovním úvazkem
2 zaměstnanci komunálních služeb obce – pracovní smlouvy s celým pracovním úvazkem
4 zaměstnankyně úklidu (kulturní dům, obecní úřad, obecní byty - DPS) - pracovní smlouvy s celým
pracovním úvazkem 1 x , na zkrácený úvazek 3 x , z toho s jednou zaměstnankyní ukončen pracovní
poměr
6 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce sjednané prostřednictvím Úřadu práce na dobu určitou
4 stálé dohody – obřadník, 2 hrobaři, údržbář veřejného osvětlení
Pojištění majetku obce:
Pojišťovna Kooperativa, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. – vozový park obce
Zpracování agendy obecního úřadu:
Agenda úřadu je počítačově zpracována programy společnosti GORDIC s.r.o.
Pronájem obecního majetku:
Čistírna odpadních vod Troubky – Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Pronájem nebytových prostor:

Kulturní dům

Restaurace v kulturním domě –
Libor Hanzlík, Smlouva o nájmu nebytových prostor
č. 1/2009 od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2019,
Kancelář v I. patře – Miroslava Romsy (jednatelství České pojišťovny – smlouva na dobu neurčitou)
2 místnosti v I. patře – pro klub leteckých modelářů a Občanskou besedu (Dohoda
o bezplatném užívání na dobu neurčitou)
1 místnost v I. patře – Hanák Troubky (bezplatné užívání na dobu neurčitou)
Prostory v suterénu pod vestibulem KD – Český svaz zahrádkářů, Troubečan o.s.,Troubecký klub
seniorů, hudebníci (bezplatné užívání na dobu neurčitou)
Prostory u jeviště kulturního domu
- 1 místnost – Dechová hudba OB Fanynka (dohoda o bezplatném užívání
na dobu neurčitou)
- 1 místnost – Základní umělecká škola Přerov (smlouva na dobu neurčitou, symbolický
nájem)
- 1 místnost v suterénu – divadelní soubor OB (Dohoda o bezplatném užívání na dobu
neurčitou)
GSM ústředna v KD – Vodafone Czech Republic a.s. (smlouva na dobu určitou od 4. 2. 2002 na dobu
10 let s automatickým prodloužením o dalších 10 let, v případě nevypovězení smlouvy ze strany
nájemce)
Telefonní ústředna DECT v KD – Telefónica O2 Czech Republic a.s. (smlouva ukončena k datu
31. 3. 2012, prostory předány do bezplatného užívání divadelnímu souboru OB Troubky)
LAN servis, s.r.o. Přerov – nájemní smlouva uzavřena od 2. 7. 2008 na dobu neurčitou.
Hana Lehká – nájemní smlouva uzavřená od 1. 7. 2012 na dobu neurčitou (pronájem
za účelem podnikání provozu kosmetiky, manikúry, pedikúry a modeláže nehtů)

Hasičská zbrojnice

GSM ústředna – T-Mobile Czech republic a.s., smlouva na dobu určitou od 2. 4. 1999 na dobu 20 let
Dům lékaře – MUDr. Jaroslav Šindelář, smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2000

Prostory v DPS Dědina 1, č.p. 761

Zubní ordinace
MUDr. Pavlína Létalová, smlouva na dobu neurčitou od 1. 10. 2003
Kancelář v II. patře
Mudr. Pavlína Létalová, smlouva na dobu neurčitou od 1. 3. 2006
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Mobilní buňky
-

KOVOS Tovačov v.o.s. – smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2012
Milan a Martina Ministrovi – smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2007
FK Troubky – smlouva o výpůjčce od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2031

Pronájem pozemků
- p.č. 4139 v k.ú. Troubky nad Bečvou – A.R.T. 247 s.r.o. (umístění reklamního zařízení
u komunikace II/434 – smlouva na dobu určitou od 18. 2. 2007 na dobu 5 let
s automatickým prodlužováním o dalších 5 let)
- p.č. 71 v k.ú. Troubky nad Bečvou (telefonní ústředna za KD) - Český Telecom a.s. –
smlouva na dobu neurčitou od 25. 5. 2000
kultura: orná, ostatní plocha, zahrada – Troubecká hospodářská a.s. (pozemky v k.ú. Troubky nad
Bečvou a v k.ú. Tovačov), Zeltr Agro a.s. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou), Úsovsko EKO spol.
s r.o. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou), ZS Pobečví a.s. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou,
občané (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou):
- honební pozemky – Lesy ČR – smlouva na dobu neurčitou od 1. 11. 2002,
- Troubecká hospodářská, a.s. – smlouva č. 58/N/09 uzavřená na dobu neurčitou,
233/09 uzavřená na dobu určitou od 1. 10. 2008 do 30.9.2018, smlouva č. 1/N/12
uzavřená na dobu neurčitou od 1. 10. 2011,
- Úsovsko EKO, s.r.o. – smlouva č. Pr8 uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2006,
- Zeltr Agro, a.s. – smlouva č. 11/St/06 uzavřená na dobu určitou od 1. 10. 2005
do 30. 9. 2020, smlouva č. 28/N uzavřena dobu určitou od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2018, smlouva č. sad/1 uzavřená na dobu určitou od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2023,
- ZS Pobečví, a.s. – smlouva uzavřená na dobu neurčitou od 1. 1. 2012,
- Smlouva o nájmu pozemku a objektu uzavřená s Českým svazem chovatelů,
ZO Troubky, na dobu určitou od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2020,
- Smlouva o nájmu pozemků uzavřená s FK Troubky o.s. na dobu určitou od 1. 3. 2011
do 30.6.2031,
- Smlouva o nájmu pozemků uzavřená s Mysliveckým sdružením Mezivodí Troubky
na dobu neurčitou od 1. 1. 2012,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s manželi Ministrovými na dobu určitou
od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2018,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s TJ Sokol Troubky na dobu určitou
od 15. 9. 2011 do 31.8.2031,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s panem Červinkou na dobu neurčitou
od 1. 3. 1994,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s panem Červinkou na dobu neurčitou
od 1. 3. 2006,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s panem Hanzlíkem dobu neurčitou
od 9. 6. 2006,
- Smlouva o nájmu pozemků uzavřená s panem Hybnerem na dobu neurčitou
od 1. 3. 2009,
- Smlouva o nájmu pozemků uzavřená s manželi Chytilovými na dobu neurčitou
od 1. 8. 2012,
- Smlouva č. P 1/2003 o nájmu pozemku uzavřená s manželi Kadlecovými na dobu
určitou od 15. 2. 2003 do 28. 2. 2004 s automatickým prodloužením o další období,
- Smlouva č. P 1/2002 o nájmu pozemku uzavřená s panem Krejčířem na dobu určitou
od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2012,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s panem Lajčíkem na dobu neurčitou
od 1. 3. 1994,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s panem Smolkou na dobu neurčitou
od 1. 4. 2010,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s panem Špalkem na dobu neurčitou
od 1. 3. 1994,
- Smlouva o nájmu pozemku uzavřená s panem Vlachem na dobu neurčitou
od 1. 7. 2009,
- Smlouva o nájmu pozemku č. 3/2000 uzavřená s panem Vlachem na dobu neurčitou
od 1. 12. 2000.
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Pronájem bytů
- bytový dům Dědina 1, č.p. 761 (DPS ZS) – 8 bytů
- bytový dům Dědina 12, č.p. 759 (DPS Šíma A) – 20 bytů
- bytový dům Dědina 14, č.p. 760 (DPS Šíma B) – 19 bytů
- bytový dům Záhumení 10, č.p. 763 (DPS Záhumení) – 10 bytů
- bytový dům Záhumení 12, č.p. 762 (DPS Záhumení) – 6 bytů
- bytový dům Kozlovská 2, č.p. 764 (DPS Kozlovská) – 16 bytů
- bytový dům Sportovní 1, č.p. 777 – 6 bytů
- Hasičská zbrojnice, Záhumení 22, č.p. 743 – 2 podkrovní byty
- Kulturní dům, Dědina 29, č.p. 286 – 1 bytová jednotka
- Dům lékaře, Kout 2, č.p. 748 – 1 bytová jednotka (byt lékaře)
Podrobné plnění rozpočtu obce za rok 2012
Viz příloha č. 1 Závěrečného účtu obce za rok 2012 – výkaz Fin 2 – 12 M
Komentář k vybraným příjmovým položkám:
Plnění daňových příjmů v roce 2012 : největší díl daňových příjmů obce tvořila daň z přidané hodnoty,
následována daní z příjmů právnických osob daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daní
z nemovitostí a daní z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů. Nejmenší díl tvořila daň z příjmů
fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Daňové příjmy oproti původnímu rozpočtu byly
překročeny o 619 257 Kč .
Poplatky: V roce 2012 byl vybírán poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 468,Kč/1osoba/rok, poplatek ze psů ve výši 100.- Kč 1 pes/rok.
Odvádění a čištění odpadních vod (2321): roční nájem ve výši 960 000,-Kč bez DPH za čistírnu
odpadních vod Troubky pro Vodovody a kanalizace Přerov a.s. (4 stejné splátky po 240 000,-Kč +
DPH)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : příspěvek z EKOKOMU – výtěžek za separovaný
odpad v obci ve výši 98 849,50 Kč
Přehled obdržených dotací v roce 2012
Položka
4111
4112
4116
4116
4121
4122
4122
4122
4122

Schválený
rozpočet

Neinvestiční přijaté dotace ( dotace na
volby do zast. krajů a senátu parlamentu
ČR)
Neinvestiční přijaté dotace ze státního
rozpočtu (dotace na školství a výkon státní
správy)
Neinvestiční dotace ZŠ a MŠ na Podporu
pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na
ZŠ
Neinvestiční dotace na VPP od ÚP
Neinvestiční dotace na Galavečer v Dubu
nad Moravou
Neinvestiční dotace pro SDH Troubky
na věcné vybavení a zásah, odbornou
přípravu
Neinvestiční dotace Galavečer v Dubu nad
Moravou od Olomouckého kraje
Neinvestiční dotace z Fondu Solidarity EU
na povodně 2010 – III. etapa
Neinvestiční dotace pro JSDH Troubky
na nákup dýchací techniky a zásahové
prostředky

Skutečné plnění
v Kč

0

72000,-

72000,-

700 000,-

742 000,-

742 000,-

0

553 849,-

553 849,20

8 000,-

272 000,-

272 000,-

0

7 500,-

7 500,-

0

10 566,-

10 566,-

0

20 000,-

20 000,-

0

249 047,-

249 047,-

80 000,-

80 000,-

0
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Upravený
rozpočet

4122
4213
4216

Neinvestiční dotace z Fondu solidarity EU
na povodně 2010 – II. etapa
Investiční dotace na projekt „Revitalizační
opatřeni na soutoku Moravy a Bečvy“ –
ze SFŽP ČR
Investiční dotace na projekt „Revitalizační
opatření na soutoku Moravy a Bečvy“z prostředků EU

0

303 675,-

303 675,-

0

85 040,-

85 040,-

0

1 445 680,-

1 445 680,-

Provedené finanční vypořádání dotací v roce 2012 :
Neinv. dotace pro JSDH Troubky na nákup dýchací techniky – dotace ve výši 27 000,-Kč – vyčerpáno
v plné výši
Neinv. dotace na Galavečer v Dubu nad Moravou - dotace z Olomouckého kraje ve výši 20 000,-Kčvyčerpáno v plné výši
Neinv. dotace na Galavečer v Dubu nad Moravou . Město Přerov ve výši 5 000 Kč – vyčerpáno v plné
výši
Provedené finanční vypořádání dotací v roce 2013 :
Neinv. dotace pro JSDH Troubky na pořízení přenosných zásahových prostředků, pořízení prostředků
pro záchranu a evakuaci a osobních ochranných pomůcek ve výši 53 000 Kč- vyčerpáno v plné výši
Neinv. Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu Parlamentu ČR – dotace ve výši 72 000 Kč,
vráceno na účet kraje 23 945,80 Kč.
Neinvestiční dotace pro JSDH Troubky na odbornou přípravu, věcné vybavení a zásah ve výši 10 566
Kč – vyčerpáno v plné výši
Investiční dotace na „Revitalizační opatření na soutoku Moravy a Bečvy ve výši 1 530 720 Kč –
vyčerpáno v plné výši

Zrealizovaný projekt „Revitalizační opatření na soutoku Bečvy a Moravy“ byl finančně podpořen
z Operačního programu životní prostředí.

Investiční dotace na zateplení KD ve výši 2 404 422,84 Kč – dotace z roku 2011 vyčerpaná v plné výši.

Zrealizovaný projekt „Zateplení kulturního domu v Troubkách“ byl rovněž finančně podpořen
z Operačního programu životní prostředí.
Fotografie části pořízeného vybavení JSDHO Troubky z příspěvku od Olomouckého kraje
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Komentář k vybraným výdajovým položkám:
Silnice (2112) : v roce 2012 byla zahájena rekonstrukce místních komunikací na Loučkách, přičemž
celkové náklady v roce 2012 činily 1 045 334 Kč.

Provoz veřejné silniční dopravy (2221): poskytnuta firmě Veolia částka 274 050,- Kč na úhradu
autobusové dopravy nad rámec základní dopravní obslužnosti hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje.
Předškolní zařízení (3111): byla provedena oprava fasády mateřské školy v Troubkách ve výši
38 000 a jiné drobné opravy.
Základní škola (3113): proveden obklad fasády III. oddělení MŠ v objektu ZŠ a opravy
elektroinstalace
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Školní stravování (3141): ve školní jídelně byly provedeny opravy omítek, podlah, byla provedena
výměna obkladů a oken a jiné drobné opravy včetně malířských prací.
Činnosti knihovnické (3314): V rámci zařazení místní knihovny Troubky do sítě regionální knihovny
v Kojetíně byl Městskému kulturnímu středisku v Kojetíně, jehož součástí je Městská knihovna Kojetín,
převeden finanční příspěvek v celkové výši 70 000 Kč na nákup knih, časopisů a zajištění souvisejících
servisních služeb. Příspěvek byl obci řádně vyúčtován.
Rozhlas a televize (3341): Za fungování SMS infokanálu obec vydala z rozpočtu obce celkem
16 903,10 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349): celkové náklady na Troubecký zpravodaj
v roce 2012 činily 62 632,- Kč, faktura za poslední vydání byla chybně vystavena, proto úhrada této
faktury přešla do rozpočtu r. 2013.
Zájmová činnost v kultuře - KD (3392): v roce 2012 byla pořízena automatická pračka, čerpadlo,
židle, byly provedeny opravy elektroinstalace.
Ostatní záležitosti kultury (3399) : na společenské akce bylo vynaloženo celkem 472 966,30,Kč, z toho byly poskytnuty finanční příspěvky u příležitosti vítání malých občánků celkem 54 000,- Kč
a poskytnuté věcné dary činily 70 784,- Kč (dárkové balíčky jubilantům, věcný dar do tomboly na ples,
ručníky a kalendáře, pořízené pro každoroční posezení s důchodci).
Bytové hospodářství (3612): v roce 2012 bylo zaplaceno na údržbě a službách celkem
680 371,34 Kč. Jedná se o pravidelný servis výtahů, servis plynových zařízení a spotřebičů,
instalatérské práce, malířské práce, oprava čerpadel, klempířské práce. Byla provedena výměna
vodoměrů na všech DPS, na DPS Šíma byla opravena zídka.
Odpadové hospodářství (3721 – nebezpečný odpad, 3722 – komunální odpad): na svoz
nebezpečného odpadu jsme vynaložili celkem 52 127 Kč a náklady na komunální odpad činily včetně
svozu tříděných odpadů (tetrapacky, plasty, bioodpad) 879 219 Kč.
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
Při sečení veřejné zeleně bylo vynaloženo na nákup
pohonných hmot celkem 71 854,91 Kč a za opravy sekaček zaplatila obec celkem 95 059 Kč.
Příspěvky na obědy důchodcům (4359): obec poskytla v roce 2012 příspěvek v celkové hodnotě
203 419 Kč.
Požární ochrana (5512) : Obec zakoupila dýchací techniku, přenosné zásahové prostředky
pro záchranu a evakuaci a osobní ochranné pomůcky.
Stav finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2012 :
231 0010 ZBÚ KB
1 047 541,05Kč
231 0011 BÚ u ČMZRB
3 418,79Kč
231 0012 BÚ u Volksbank CZ, a.s.
3 718 179,31Kč
236 0100 BÚ SF u KB
98 720,87Kč
236 0010 BÚ FRR u KB
56 370,93Kč
236 0120 BÚ FRB u KB
2 629 511,37Kč
236 0140 BÚ FO
784 323,69Kč
Celkem :

8 338 066,01Kč

Peněžní fondy obce
Sociální fond obce – byl tvořen ze 3 % objemu hrubých mezd zaměstnanců obce.
K datu 1. 1. 2012 byla na bankovním účtu Sociálního fondu obce částka 103 822,61 Kč. V roce 2012
byl jednotný příděl do fondu ve výši 106 060 Kč a bankovní úroky činily 404,26 Kč.
Ze sociálního fondu jsou poskytovány následující příspěvky:
- příspěvek na obědy,
- příspěvek na dovolenou,
- příspěvek na dětskou rekreaci, lyžařský výcvik, školu v přírodě,
- příspěvek na ošacení,
- příspěvek při pracovních výročích (věcný dar),
- příspěvek při životních jubileích (věcný dar),
- příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce,
- bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční a sociální situace.
Pravidla pro poskytování těchto příspěvků ze sociálního fondu schvaluje rada obce.
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V roce 2012
-

byly výdaje sociálního fondu obce následující:
příspěvek na obědy – 67 950 Kč,
příspěvek na ošacení – 14 000 Kč,
příspěvek na dovolenou - 20 000 Kč
příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce - 9 500 Kč
bankovní poplatky – 116 Kč

Výdaje celkem: 111 566 Kč
Konečný zůstatek na účtu Sociálního fondu obce k 31. 12. 2012 :

98 720,87 Kč.

Fond obnovy a rozvoje bydlení
Stav BÚ FRB k 1.1.2012 : 1 747 852,44 Kč
Příjmy :
Splátky půjček
Úroky z půjček a bank. úroky
Příjmy celkem :

1 428 488,75 Kč
118 057,18 Kč
1 546 545,93 Kč

Výdaje :
Poskytnuté půjčky
Bankovní poplatky
Převod na ZBÚ
Výdaje celkem :

260 000,--Kč
4 887,- Kč
400 000,-Kč
664 887,- Kč

Zůstatek fin. prostředků na BÚ FRB k 31.12.2012 :
Fond rozvoje a rezerv
Stav na BÚ FRR k 1.1.2012 :
Příjmy :
Bankovní úroky :
Příjmy celkem :
Výdaje :
Bankovní poplatky
Převod na ZBÚ
Výdaje celkem :

2 629 511,37Kč

406 401,45Kč
693,48 Kč
693,48Kč
724,- Kč
350 000,- Kč
350 724,-Kč

Zůstatek finančních prostředků na BÚ FRR k 31.12.2012 :

56 370,93 Kč

Fond oprav bytového hospodářství
Stav na BÚ FOBH k 1.1.2012 :
124 903,18Kč
Příjmy :
Převody ze ZBÚ
Úroky
Příjmy celkem :
Výdaje :
Bankovní poplatky
Výdaje celkem :

657 687,05 Kč
1 788,46Kč
659 475,51Kč
55 Kč
55 Kč

Zůstatek finančních prostředků na BÚ Fondu oprav BH k 31.12 2012 : 784 323,69 Kč
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Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím v roce 2012 :
Základní škola a mateřská škola Troubky
3 250 000Kč (na provoz ZŠ, MŠ a ŠJ)
Městské kulturní středisko Kojetín (knihovna):
70 000,- Kč
Celkem :

3 320 000 Kč

Závěrečná zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2012, výkazy a rozdělení
hospodářského výsledku jsou doloženy přílohami k závěrečnému účtu obce za rok
2012.
Přehled poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu obce neziskovým organizacím:
Název spolku
TJ Sokol Troubky
Římskokatolická farnost Troubky
Myslivecké sdružení Mezivodí
Český svaz chovatelů, ZO Troubky
Český svaz včelařů, ZO Tovačov
Český zahrádkářský svaz, ZO Troubky
Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky
Občanská beseda Troubky
Hanácký soubor písní a tanců HANÁK Troubky
Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Troubečan o.s.
Sjednocená
organizace
slabozrakých
a nevidomých
Centrum Setkávání o.s
Alfa Handicap

Poskytnuto
590 000,100 000,45 000,20 000,5 000,5 000,26 300,10 000,35 000,19 600,15 000,5 000,-

Čerpáno
590 000,100 000,45 000,20 000,5 000,5 000,26 300,10 000,35 000,19 600,15 000,5 000,-

Vratka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 000,5 000,-

10 000,5 000,-

155 000,-

155 000,-

0
0
(vyúčtováno
v roce 2013)
0

FK Troubky o.s.

Dále obec poskytla neziskovým organizacím na základě rozhodnutí rady obce a v rámci schváleného
rozpočtu obce na rok 2012 drobné finanční příspěvky a dary, z nichž většina byla vyplácena hotovostní
formou a jen malá část byla hrazena převodem na účet organizace.
Přehled finančních příspěvků:
SDH Troubky
SMO ČR - členský příspěvek
Modelářský klub
Členský příspěvek SMS ČR
TJ Sokol – Šibřinky
Kultur cup
Halové turnaje
Mikroregion Střední Haná
Střední škola a ZŚ Olomouc
Taneční skupina „Druhý dech“

3 000,-Kč
5 940,40Kč
4 000,-Kč
3 064,- Kč
1 000Kč
1 000Kč
9 295Kč
41 660Kč
2 000Kč
700Kč

Všechny tyto příspěvky byly obci vyúčtovány v roce 2012.
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Financování, tř.8 v roce 2012
§
Položka
8115
8124
8901

Finanční prostředky z minulého roku
Uhrazené splátky dlouh.
přij.půjč.prostředků
Operace z peněžních účtů org. nemající
charakter příjmů a výdajů vládního
sektorru
Financování celkem

Schválený
Upravený
Skutečné plnění
rozpočet
rozpočet
v Kč
500 000,2 023 881,-4 380 204,87
- 1 905 432,- 1 905 532,- -1 904 917,90
0
-1 405 432,-

Komentář k vybraným položkám:
Uhrazené
splátky
dlouhodobě
přijatých
úvěr z FORB na opravu bytů v ulici Sportovní
úvěr od ČMZRB na rekonstrukce místních komunikací
úvěr od KB na zateplení KD

a

0
118 349,-

půjčených

29 523,20
-6 255 599,57

prostředků

(8124):

Výběrová řízení v roce 2012:
V roce 2012 proběhlo pouze 1 výběrové řízení, které bylo v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek. Jednalo se o akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Troubky, ulice Loučka I. – IV.“.
Toto výběrové řízení pro obec administrovala společnost IWWAL Consulting s.r.o. z Kroměříže
a v rámci řízení bylo podáno celkem 19 nabídek. Vítězem výběrového řízení se stala společnost
SKANSKA a.s., která podala nabídku s nejnižší cenou, a to 4 925 000 Kč bez DPH. Dále byly v roce
2012 realizovány veřejné zakázky malého rozsahu, které administroval obecní úřad a jednalo se o tyto
zakázky: „Výměna oken ve školní jídelně“ (vybraný zhotovitel SULKO s.r.o. Zábřeh, cena 32 275,45 Kč
bez DPH), „Výměna oken ve školní jídelně“ (vybraný zhotovitel ASH Profi s.r.o. Přerov, cena 38 689,29
Kč bez DPH), „Výměna oken na západní straně DPS Šíma B“ (vybraný zhotovitel Window Holding a.s.
Lázně Toušeň, cena 250 647 Kč bez DPH) a „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub“ (vybraný
zhotovitel Swietelsky stavební s.r.o. Brno, cena 1 896 148 Kč bez DPH).

Zástavy budov obce:
Troubky, Dědina 12, č.p. 759 (DPS Šíma A) – 20 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního
fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu
2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč).
Troubky, Dědina 14, č.p. 760 (DPS Šíma B) – 19 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního
fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu
2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč).
Troubky, Dědina 1, č.p. 761 (DPS Dědina) – 8 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního
fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu
2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč).
Troubky, Sportovní 1 , č.p. 777 – 6 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch České republiky –
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 20 let od kolaudace budovy (jedná se o povodňovou dotaci
v celkové výši 3 280 000 Kč)
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Dluhová služba obce za rok 2012 činí 8,79% .

Pohyb dluhové služby v letech 2008-2012

12
10

dluhová služba v roce 2008

8

dluhová služba v roce 2009

6

dluhová služba v roce 2010

4

dluhová služba v roce 2011

2

dluhová služba v roce 2012

0
výše dluhové služby v %

Hospodářský výsledek obce v roce 2012 : -921 496,77 Kč

Závazky obce k 31.12.2012:
Neuhrazené faktury (321) :
430 140,-Kč
Přijaté zálohy (324) :
933 252,-Kč
Závazky za zaměstnance (331):
244 402,- Kč
Zúčtování s institucemi (OSSZ, zdr. pojišťovny) (336) :
127 802,- Kč
Ostatní přímé daně (342) :
23 585,- Kč
Daň z přidané hodnoty (343)
87 769,- Kč
Přijaté zálohy na dotace (účet 374) :
1 618 231,80 Kč
Ostatní krátkodobé závazky (účet 378) :
4 976,-Kč
Výdaje příštích období (účet 383):
161 710,88 Kč
Výnosy příštích období (účet 384) :
776 000,-Kč
Dohadné účty pasívní (účet 389) :
419 740,- Kč
Krátkodobé závazky celkem :

4 827 608,68 Kč
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Přijaté dlouhodobé úvěry (451)

celkem :

6 454 530,- Kč

Dlouhodobý úvěr od ČMZRB na výstavbu MK 11 mil. Kč : splatnost do 14.4.2017
Celková půjčka
Uhrazeno v roce 2012
Zůstatek k 31.12.2012
11 000 000,1 333 336,5 999 990,Dlouhodobý úvěr od KB na zateplení KD: (od KB Přerov) splatnost do 31.10.2013
Celková půjčka
Splaceno v roce 2012
Zůstatek k 31.12.2012
1 000 000 Kč
545 460,454 540,- Kč
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (účet 452) : 6 593,- Kč
Pohledávky obce k 31.12.2012:
Vydané neuhrazené faktury (311):

341 481,50 Kč

Zálohové faktury (314):

1 093 463,70 Kč

Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315):

48 795,- Kč

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316)

11 300,- Kč

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)
Náklady příštích období (381):

5 000,-Kč
28 804,50 Kč

Příjmy příštích období (385):

38 700,- Kč

Dohadné účty aktivní (388):

4 013 308,84 Kč

Ostatní krátkodobé pohledávky (377):
Krátkodobé pohledávky celkem :

47 089,30Kč

5 627 942,84Kč

Jedná se o dlužné nájemné a související služby z nebytových prostor a bytů. Dále jsou zde zahrnuty
neuhrazené faktury za komunální služby, pohledávky za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Fond rozvoje bydlení (účet 469)
Nesplacené půjčky fyzických osob z Fondu obnovy a rozvoje bydlení – stav k 31. 12. 2012:
2 829 883,53Kč (účet 469).
V roce 2012 byly poskytnuty 3 půjčky občanům na opravy bytového fondu v celkové výši 260 000Kč
a to na základě Směrnice č. 1/2006 platné od 1.1.2007. V roce 2012 bylo splaceno včetně úroků
celkem 1 509 587,25Kč.
K datu 31. 12. 2012 nebyli evidováni žádní dlužníci.
V roce 2012 byla poskytnuta půjčka FK Troubky ve výši 90 000,- Kč (účet 469)
Pohledávka – půjčka obci z FORB (účet 462) :
V roce 2012 splaceno včetně úroků 26 748,- Kč, zbývá doplatit 6 593 Kč
Přesný výčet pohledávek je uveden v příloze číslo 4 Závěrečného účtu obce za rok 2012
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Závěr:
„Audit obce“- přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne
23.4. – 24.4.2013 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje – Bc. Marií Jakubcovou (pověřenou
řízením přezkoumání) a Ing. Marií Buďovou.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2012 dle zákona č. 420/2004 Sb,
§ 10, odst. 3, písmeno a) zákona.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2012 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012
bez výhrad.
2. Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012.
3. Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje hospodářský výsledek obce za rok 2012.
Přílohy:
1. Podrobné plnění rozpočtu obce za rok 2012 – výkaz Fin 2 – 12 M (20stran).
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2012 (10 stran).
3. Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce- Základní školy a Mateřské školy
Troubky za rok 2012 (2 strany).
4. Pohledávky k 31. 12. 2012
5. Rozvaha za r. 2012
6. Výkaz zisku a ztráty za r. 2012
7. Příloha výkazu aktiv a pasiv za r. 2012

Zpracovali:
Mgr. Radek Brázda, starosta obce
Vladimíra Rozsypalová, ekonomka a hlavní účetní obce
Květen 2013.

Mgr. Radek Brázda, starosta obce
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