
Příloha roční závěrky obce Bělotín  k  31.12. 2014 

 

 

Příloha roční závěrky  je zpracovaná v souladu s  § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví  a § 24 vyhlášky  č.505/2002 Sb. v platném znění. 

 

 

Organizace: Obec Bělotín, 753 64 Bělotín  

  územní samosprávný celek , zastoupený starostou  

 

IČO:  00301019 

 

Účet:  běžné účty 1883001369/0800, 1880320399 – vedené u ČSP – pobočka  

                       Hranice,  dotační účty 94-3713831/0710, 2006-3713831/0710 – vedené  

                       u ČNB, pobočka Ostrava, účet SF 030031-1883001369/0800, účet půjček  

                       182-1883001369/0800, úvěrové účty  0288902459/0800, 0297877179/0800  

                       a 0289691489/0800, všechny vedeny u ČSP - pobočky Hranice,  

                       160004-9527001/0710 – SF RB Praha 

 

Právní forma: veřejnoprávní korporace 

 

Předmět činnosti: předmět činnosti vyplývá ze z. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

 

Okamžik sestavení roční závěrky: 31.12.2014 

 

Právní normy: zpracování účetnictví se řídí z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními 

standardy, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z. č. 563/1991 

Sb., v platném znění a vnitřními  směrnicemi obce. 

 

Organizační struktura:  

 

 úřad obce tvoří   

 starosta  ( uvolněný ) 

 místostarosta ( neuvolněný ) 

 zaměstnanci 
 

Výkonným orgánem je zastupitelstvo obce složené z 11 zastupitelů. 

Je ustanoven finanční a kontrolní výbor. 

 

Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace, 

Bělotín 2. IČO 71 003 827. ZŠ  a MŠ byl svěřen majetek do správy. 

 

Majetek: obec hospodaří s majetkem, který nakoupil. Oceňování a vedení majetku se řídí 

vnitřní směrnicí z r. 2003 o účtování majetku a zásob. Zásoby se účtují způsobem B. 

  
Úvěr: Obec Bělotín v roce 2014 nadále splácí úvěr od ČSP Přerov - 16 b.j., a to až do roku  

2016, úvěr od ČSP Přerov - 11 b.j., a to až do roku 2029, úvěr od ČSP Přerov - 15 b.j. , 

a to až do roku 2035, úvěr od SF RB Praha – oprava domů po povodni, a to až do roku 

2019, úvěr od SFŽP Praha – protipovodňové opatření, a to až do roku 2023. Úvěr na 

nákup osobního auta od PSA Finance Praha byl v roce 2014 splacen.    



 

 

 

           Splaceno    Zůstatek 

 

Výše úvěru:   9 690 000,--                               1 142 191,48                                   8 547 808,52 

                    14 000 000,--                                3 675 042,00                                10 324 958,00 

                      4 000 000,--                                3 326 401,00                                     673 599,00 

                      3 000 000,--                                1 338 943,57                                  1 661 056,43 

           3 404 372,10                    176 082,00             3 228 290,10 

                                                                                                                            _____________ 

                   24 435 712,05 

 

 

 

 

Lesní pozemky 

 

Podle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. - vyhláška č. 472/2008 Sb.  provede účetní jednotka, 

která  vlastní nebo má příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním 

porostem ocenění lesních porostů. 

Cena je stanovena součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné 

hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57,-- Kč 

Hodnota lesních pozemků 

387 880 m2 x 57 Kč = 22 109 160,00 Kč 

 

 

 

 

Podrozvahové účty 

 

V podrozvahové evidenci je veden drobný majetek obce, jehož cena je nižší než 3 000,-- Kč a 

doba upotřebitelnosti delší než 1 rok,  majetek ZŠ, a to z účtu 018, 022 a 028 a věcná břemena 

a výpůjčka.  

 

 

Účet:                                           název:                                             částka:   

902 0100 

903 0100 

903 0200 

903 0400 

994 0100 

966 0300 
943 0800 

942 0800 

912 0100 

911 0100                                      

operativní evidence 

majetek ZŠ - účet 022 

majetek ZŠ - účet 028 

majetek ZŠ - účet 018 

věcná břemena 

výpůjčka 
dlouhodobé přijaté dotace 

krátkodobé přijaté dotace 

odepsané závazky 

odepsané pohledávky 

                  510 562,10 

                  333 181,40 

                  459 197,34 

                    29 491,50 

               1 128 797,00    

                  431 880,00        
             18 519 235,18 

                  749 738,00                 

                             0,00 

                  908 871,00 

 

 

 



Zpracování účetnictví:  se provádí na PC s využitím software TRIADA 

Obec účtuje na  základním  účtu 231 s použitím analytiky 0200,0300, 0215,0315,0216,0316 

         236 s použitím analytiky 0100,0120 

 

Veškeré příjmy a výdaje se účtují v souladu s rozpočtovou skladbou. 

 

Prosincové mzdy se účtují přes položku 8901.Vyplácené jsou v lednu,stejně jako odvody. 

Zálohy se účtují na účtu 314 ( energie,plyn,předplatné zákonů a tisku). 

 

Akcie: obec vlastni  akcie společnosti VaK v celkové  hodnotě 33 316 080,00 Kč 

 

 

Dotace:  v roce 2014 obec obdržela z KÚ OK dotaci ve výši 17 000,-- Kč na zajištění 

akceschopnosti jednotek SDH, 3 000,-- na zajištění akceschopnosti jednotek SDH,  6 500,-- 

Kč na odbornou přípravu SDH, 1 640,-- na věcné vybavení a zásah jednotek SDH, 40 000,--

Kč na Bělotínský týden zpěvu,   Další dotace  - MMR Praha - 200 000,--Kč na vydání knihy 

Tvář venkova,  174 230,--,-- na obnovu kříže, SFŽP Praha – 2 347 510,50 Kč – zateplení KD,  

1 662 621,80 Kč na protipovodňovou ochranu – Tigemma, Lučinka, 1 425 600,-- Kč na 

sběrný dvůr, 130 668,28 Kč na protipovodňové opatření – poldr U družstva a Úval, 

109 974,56 – na protipovodňové opatření – poldr Pod Stráží, 172 157,36 – na protipovodňové 

opatření – poldr Nad dálnicí, 1 410 538,50 – na vybudování přírodního hřiště u ZŠ, MF Praha 

120 000,-- Kč na volby do senátu a obecního zastupitelstva a 96 000,-- na volby do evr. 

parlamentu ,  MK Praha – 10 000,-- na Bělotínský týden zpěvu, SFDI Praha – 263 538,-- Kč 

na bezpečné přechody. ÚP Přerov – 595 820,-- Kč na mzdy VPP, MPSV Praha – 

3 815 116,51 Kč na mzdy VPP – Chceme v Bělotíně žít … 2. etapa Finanční vypořádání bylo 

provedeno s KÚ,  SFŽP,  MF,  MMR, MK, ÚP. 

 

Rozpočet:    Rozpočet pro rok 2014  byl schválen ZO dne 18.3.2014 jako schodkový.  

 K  financování výdajů byl použit přebytek roku 2013 ve výši  4 711 000,-- Kč. 

 V průběhu roku bylo provedeno celkem 8 rozpočtových opatření. 

 

 

 

V Bělotíně dne: .30.1.2015 

 

Vypracovala :  Jana Elešová  

 

Starosta  obce : Mgr. Eduard Kavala 



















Organizace:

Ii:
zdkladni skola a Mateiska ikola Bdlotin,pifspdvkovd organizace
Bdlotfn 2. 753 64
7 I 003827

fnventarizaLni zprfva zil rok 2014

Datum zpracovdni: 3l.l .2015

1. Vyhodnoceni fodrZeni vyhlfSky i. 27O /2010 Sb. a vnifto organizaini
smdrnice k inventa rizaci.

Inventarizadni dinnosti :

1.1. PlSn inventur
Pldn inventilr byl vias zpracovdn a fddnd schvdlen. Inventarizain[ komise postupovqly v souladu
s vyhldSkou a vnitroorganizain{ smdrnic{. Metodika postupt) pii inventarizaci iyla dodrZina. podpisy
ilenfi inve fch komisi byly odsouhlaseny na podpisovd izory a nebyly zjiitdny rozd{ly.
NedoYlo k pracovnfmu ilrazu. Koordinace inventur s jinymi osobimi probdhla.
Termfny prvotnlch i rozdilovych inventur byly dodrZeny.

1 . 2. Pro5koleni dlenfi inv entarizadnf ch komisi
Profkolenf probdhlo dne ].12.2014. Proveden{ proikolenije doloZeno prezenin[ Iistinou. Souidsti ikoleni
byly i zdsady dodrZeni bezpeinosti.

1.3. Podminky pro ovdiovdni skutednosti a soudinnost zamdstnancrj
Nebyly zjiitdny iddnd odchyllE od iddoucihastavu.

Piijatd opatieni ke zlepsenf prubdhu inventur, k informadnim tokfim
B ez pi ij arj, c h op atf e nf .
Inventorizace probdhla iddnd, podklady byty iddnd piipraveny a ovdfeny na skuteinost. (J inventur byly
vidy ileny komise osoby odpovddnd za majetek.
Dle pldnu inventur byl ziiStdn skuteiny stav majetku a zdvazku a ostatn{ch inventarizain{ch poloZek pasiv a
podrozvahy, ktery je zaznamendn v inventurnfch soupisech.
Skuteiny stav byl porovndn na ilietnf stav majetku a zdvazkfi a ostatnfch inventarizainich poloiek dle data
provedenf prvotnfch inventur a byly zpracovdny rozdilovd inventury na piirt)stlqt ) tiUyttE vietnd
vypoi ddanych inv entariz ainfch rozd{lfi do data inventarizain{ zprdvy.

1 .4. Inventarizace byla provedena ke dni 3 | .12.2014

Pro provedeni inventarizace majetku, a zdvazkrijinfch aktiv a pasiv a skutednost i zafdtovanych na
podrozvahovych ridtech byly ziizeny inventafizadni komise ve sloZeni:



U stie dnf inv entafizadnf komi s e
Piedseda komise:....Mgr. TomSS Navrritil..
ilen komise: Mgr. Jitka Kavalov6
elen komise Jaroslava Janedkov6

Inventarizadni komise E" I-23: vizpiilohaJmenoviini inventaizadnich komisi

7. 5 Prfibih inventarizace
OkamZik zahdjeni inventury dne. 1 .12.2014
OkamZik ukondeni inventury dne 30.1 .2015

7.6 Zptisob proveden{ inventuty
a) fyzickd
b) dokladovri

1.7

Informace o inventarizadnich rozdflech, n(tovatelnych rozdilech a dal5ich
zji5tEnfch

a) Inventurni soupis i. 1:
t I

k6d
Popis zjiStdni

Stanovisko odD.osob:

1

(oohledSvkv'l

T-Mobile - 2457 Ki splatn6 dne 24.1 I .201 4
-4064 Ki splatnd dne 25.12.2014
- 3010 Ki splatnd dne 20.1.2015

Vodafone - 3542 KC splahe dne 20.1.2014
- 4820 Ki splatnd dne 25.12.2014

.1.2015
Auu , 1.201 s

Sco/arest- 40.000 Ki splatn6 dne25.12.2014
- 25005 Ki splatnd dne 20.1 .2015

SzPS - 812 Ki splatnd dne 10.1.2015
Monvela/dopropis/ 54 52, 50Kd splatnir-

25.3.2014
e do uie vSechny

poh vne i pie dane obdobi
2014. Dane pohleddvkv isou splatn1 leden 2015.

2
lzAvazkvl

1iet szt-
Monvela- 1013314 5462,50 Ki
Sco/aresl -76750019 9800 Kd
- 76750018 1960 Ki

Kraj. Zai. DVPP NJ -15140739 790 Ki

Auto.Dopra.Valenta - 2142014 2396 KC

Fayn -70045508 605 Ki

Netforms- 2014002249 242A Ki

Multip Moravia- 360141844 90Ki

sMoos- 140100681 7563Ki

aez - etsszzgt 6 3s 971 Ki- - 4275522916 7243 Ki
Faktury doddny a2 na pielomu roku Jsou za0itov6ny do roku

2014..

Udetni piipady popsand v poslednim sloupci byly proridtovany je5td do zildrky roku 2014. Uhrady
provedeny v lednu 2015. fu.: SZPS,Vodafone Czechrep. a.s., T-l\{obile Czechrep a.s. - upomini<a
neuhrazeno v lednu 2015. Monvela favrdcenl potraviny: vystaven dobropis .
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