
ObecBRUMOV

Závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2017

/podle §17 zákona Č. 25012000 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
- rnístostarosta Petr Merta
- člen zastupitelstva Ing. Pavel Holcner
- člen zastupitelstva Michal Hofirek
- člen zastupitelstva Vlastislav Horák
- člen zastupitelstva Mgr. Kateřina ekoušová
- člen zastupitelstva Lubomír Pařízek

Obec Brurnov má 1 zaměstnance - účetní obce Eva Palinková

Obec Brurnov 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 l. l. 2002 a je
zpracováváno programem KEO.

Rozpočtová skladba obce Brumov se řídí podle § 2 odst.4 zákona Č. 21812000 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 byl schválen dle paragrafů Zastupitelstvem obce jako vyrovnaný dne
29.12.2016. Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 2.930.100,- Kč, rozpočet výdajů ve výši
2.930.100,- Kč. Rozpočet byl vyvěšen od 24.1l.2016 do 28.12.2016. Upravený rozpočet ke
dni 31.12.2017 byl ve výši 3.402.800,- Kč, plnění rozpočtu k 31.12.2017 bylo: rozpočet
příjmů - 3.810.161,16 Kč, rozpočet výdajů - 2.179.178,28 Kč, rozpočet financování - -
1.630.982,88 Kč.
/čerpání příjmů a výdajů, financování r. 2017 - viz příloha Č. 2/
Stav ZBÚ vedeného v Komerční bance a.s. Tišnov k 1.1.2017

k 31.12.2017
k 1.1.2017
k 31.12.2017

Stav účtu vedeného u ČNB Brno

2.872.185,49 Kč
4.408.821,37 Kč

62.131,21 Kč
156.475,21 Kč.
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Členství v Dobrovolných svazcích obcí
Obec Brurnov je členem dobrovolného svazku
- Sdružení obcí pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštácko se sídlem Hodonín č. 25, IČO
69724008 svazku neposkytovala v roce 2017 žádný neinvestiční příspěvek na provoz a ani od
nich nezískala žádný neinvestiční příspěvek - rozdělení finančního zisku za rok 2017.
- Dobrovolného svazku obcí Lomnicko se sídlem nám. Palackého 32, Lomnice, IČO
71244603 svazku poskytla neinvestiční příspěvek na provoz v roce 2017 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 2017
Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet %

schválený upravený
2.446.700,00 123,91 2.644.700,00 114,63

405.60000 111,86 413.200,00 109,80
20.000,00 O 00 20.000,00 00,00
57.80000 561,89 324.900,00 99,96

2.930.100,00130,043.402.800,00 111,97

Rozdíl

1. Daňové příjmy 3.031.701 06
2. edaňové příjmy 453.686,50
3. Kapitálové příjmy 0,00
4. Přijaté transfery 324.773,60
Celkem příjmy 3.810.161,16

+387.001,06
+ 40.486,50

0,00
126,40

+407.361,16

5. Běžné výdaje 1.987.691,28 2.830.100,00 70,233.209.300,00 61,94 -1.221.608,72
6. Kapitálové výdaje 191.48700 100.00000 191 49 193.50000 9896 - 2.013,00
Celkem výdaje 2.179.178,28 2.930.100,00 74,373.402.800,00 64,04 -1.223.621,72

8115Změna na b.úč.-1.630.982 88
Celkem financování-1.630.982,88

0,00
0,00

00,00
00,00

00,00 00,00 -1.630.982,88
00,00 00,00 -1.630.982,88

Zástavní práva - obec Brurnov 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 hospodaříla v roce 2017 s prostředky získanými od obce Brumov jako
zřizovatele s částkou 200.000,- Kč. Výsledek hospodaření ve schval ovacím řízení ZŠ Brurnov
za rok 2017 byl ve výši14.000,48 Kč.

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 pohonné hmoty refundace mezd, nákup ostatních služeb ve
výši 33.754,- Kč.

Obec BRUMOV
Brumov 98
67923 Lomnice
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V roce 2017 se obci Brumov podařilo získat investiční dotaci na pořízení Čekárny na
autobusové zasátvce v obci Brumov ve výši 65.000,- Kč. Za získanou dotaci obec Brumov
provedla nákup čekárny umístěné ve středu obce a osazedila nový stožár veřejného osvětlení
u čekárny v celkové částce 130.087,- Kč. Dále obec Brumov získala investiční dotaci na
Dovybavení obecní knihovny Brumov ve výši 30.000,- Kč. Za získanou dotaci obec pořídila
dataprojektor s příslušenstvím v celkové hodnotě 60.900,- Kč.

Rozpočtové hospodaření:
Během roku 2017 bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu:
Dne 30.3.2017 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření Č. 1
- rozpočet výdajů se zvyšuje o 112.000 - Kč, - rozpočet výdajů se snižuje o 112.000,- Kč.
Upravený rozpočet činí Kč 2.930.100,-Kč.
Dne 29.6.2017 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření Č. 2
- rozpočet příjmů se zvyšuje o 98.000,- Kč, - rozpočet příjmů se snižuje o 13.000 - Kč
- rozpočet výdajů se zvyšuje o 100.000,- Kč,- rozpočet výdajů se snižuje o 15.000,- Kč
Upravený rozpočet činí Kč 3.000.115,- Kč.
Dne 31.8.2017 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 3
- rozpočet příjmů se zvyšuje o 72.600,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o 217.200,- Kč, -
rozpočet výdajů se snižuje o 144.600,- Kč.
Upravený rozpočet činí Kč 3.087.700,-Kč.
Dne 29.9.2017 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 4
- rozpočet příjmů se zvyšuje 075.000 - Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o 75.000,- Kč.
Upravený rozpočet činí Kč 3.162.700,-Kč.
Dne 26.10.2017 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření Č. 5
- rozpočet příjmů se zvyšuje o 87.100,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o 87.1 00,- Kč.
Upravený rozpočet činí Kč 3.249.800,-Kč.
Dne 30.11.2017 bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření Č. 6
- rozpočet příjmů se zvyšuje o 153.000,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o 166.400,- Kč,
- rozpočet výdajů se snižuje o 13.400,- Kč.
Upravený rozpočet činí Kč 3.402.800,-.
Rozpočet obce Brumov byl k 31.12.2017 vyrovnaný a Zastupitelstvem obce nebylo shledáno
žádné pochybení.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně:
Investiční dotace z rozpočtu JMK na "Dovybavení obecní knihovny Brumov", ÚZ 00331
pol. 4122, s termínem čerpáni do 31. 12.2017.
Dotace Kč 30.000,- Čerpání Kč 60.900,-

Dodáno z vlastních prostředků 30.900,- Kč.
Investiční dotace z rozpočtu JMK na "Čekárna na autobusové zastávce v obci Brumov",
ÚZ 00222 pol. 4122, s termínem čerpáni do 31. 12.2017.
Dotace Kč 65.000,- Čerpání Kč 130.089,-

Dodáno z vlastních prostředků 65.089,- Kč.
einvestiční dotace z rozpočtu JMK na "Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce

na rok 2017" v obci Brumov ÚZ 14004 pol. 4116, s termínem čerpání do 31. 12.2017.
Dotace Kč 12.609 - Čerpání Kč 12.700,-

Dodáno z vlastních prostředků 71,- Kč.

Obec BRUMOV
Brumov 98
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Informace o majetku obce Brumov
Řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2017
na základě příkazu starostky obce Brumov a je uložena na Obecním úřadě Brumov.
Doplňující informace o majetku obce Brumov:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehm. majetek
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

edokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Cenné papíry
Finanční majetek - zákl. běžný účet
- účet uČ B
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky
Ostatní poplatky a daně-daň z příjmu za obec
Závazky
Přijaté zálohy na dotace
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty pasivní
Transfery a dotace
Podrozvahové účty IDHDM/

20.589,50 Kč
378.400,00Kč
25.661.590,10 Kč
749.733,00 Kč
1.710.335,52 Kč
4.984.717,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
20.000,00 Kč
4.408.821,37 Kč
156.475,21 Kč
90.900,00 Kč
0,00 Kč
118.180 - Kč
0,00 Kč
22.728,00 Kč
12.609,00 Kč
81.906,00 Kč
5.775.695,00 Kč
64.972,96 Kč

Doplňující informace k rozvaze:
Pohyby nedokončeného dlouhodobého majetku:
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018 - nedošlo ke změně, stav k 31.12.2017

20.589,50 Kč.
dlouhodobý nehmotný majetek - účet 019 - - nedošlo ke změně, stav k 31.12.2017
378.400,- Kč.

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - účet 041 - nedošlo ke změně, stav k
31.12.2017 O Kč

- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet 042 - nedošlo ke změně, stav k 31. 12.
2017 0,- Kč.

Pohyby dlouhodobého hmotného majetku:
- stavby - účet 021 - v roce 2017 došlo k převzetí Plynovodu STL Brumov ze Sdružení obcí

pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštátsko v hodnotě 3.250.321,- Kč, vybudování
Čekárny na autobusové zastávce v obci Brumov v hodnotě 130.087,- Kč, stav k
31.12.201725.661.590,10 Kč.

- samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet 022 - v roce 2017 došlo k pořízení
Dataprojektoru s příslušenstvím v hodnotě 60.900,- Kč, stav k 31.12.2017 749.733,- Kč.

Pohyby drobného hmotného dlouhodobého majetku - účet 028 - přírůstky - nákup
sporáku Amica do víceúčelové budovy, bazénového vysavače, svítilny Peli XP Led pro
JSDH, 2 ks označení obce včetně vyznačení rychlosti vánočního osvětlení rampouchů ve
výši 42.793,55 Kč, stav k 31.12.2017 1.710.335,52 Kč.

Pohyby pozemků - účet 031 - směna pozemků - - 34 m2 za cenu - 46,- Kč ; + 31 m2 za cenu
2006,- Kč + 3 m2 za cenu 92 - Kč.
Oprava výměry u pozemků z důvodu digitalizace map v obci Brumov došlo k převodu
mapy K -D na KM-D a došlo ke změně pozemků - úbytek 1014 m2, nabytí + 561 m2.

Obec BRUMOV
Brumov 98
67923 Lomnice

tel.: +420 516460543
e-mail: obec.brumov@centrum.cz
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Stav k 31. 12.2017 4.984.717,- Kč /575634 m2
/.

Bankovní úvěry - obec nemá bankovní úvěr ani žádnou návratnou finanční výpomoc.
Pohledávky - obec Brumov nemá k 31.12.2017 žádné pohledávky.
Závazky - obec Brurnov nemá k 31.12.2017 žádné závazky.
Obec Brumov vlastní lesní pozemky o výměře 312963 m2, ohodnocení lesní hmoty 57,- Kč
za rrr'. Celková hodnota lesní hmoty je k 31.12.201717.838.891,- Kč.
Čerpáno ze sestavy Rozvaha - bilance za období 12/2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brumov za rok 2017
přezkoumanéobdobí: 1.1.2017 - 3l.12.2017.
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
3. 4. 2018 za účasti pracovnice kontroly Krajského úřadu JMK - p. Evy Zavřelové, p. Ing.
Jaroslavy Sýsové - starostky obce a Evy Palinkové, účetní obce Brurnov. avazovalo na dílčí
přezkoumání ze dne 9. 12.2017.
Výsledek přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření obce Brurnov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku O%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku O %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené
dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Brurnov.

Přílohy: č.l - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
č.2 - inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku obce Brumov za rok 2017
č.3 - sestava FIN 2-12 za období 12/2017
č.4 - výkaz zisku a ztrát za období 12/2017
č.5 - rozvaha za období 12/2017
č.6 - příloha za období 12/2017
č.7 - sestava rozvaha ZŠ Brumov 12/2017
č.8 - sestava výkaz Zisku a ztrát ZŠ Brurnov 12/2017
Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obce Brumov.

Vypracova1a:
Eva Palinková - účetní obce

II} /
~~

Za Zastupitelstvo obce Brurnov
Ing. Jaroslava Sýsová - starostka obce

v Brumově dne 10. 5. 2018

Vyvěšeno na úřední desce: 10.5.2018 Sňato z úřední desky .

V elektronické podobě byl závěrečný účet obce Brumov vyvěšen dne 10. 5. 2018 aje stále
k nahlédnutí na www.obecbrurnov.cz

Obec BRUMOV
Brumov 9&
679 23 Lomnice
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ávrb na usnesení:
Zastupitelstvo obce Brumov souhlasí s celoročním hospodařenim obce Brumov a schvaluje
Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017
bez výhrad.
Schváleno Zastupitelstvem obce Brumov dne 31.5.2018 usnesením Č. 3
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