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Věc: Komentář pro sestavení státního závěrečného účtu za rok 2016
Hospodaření Obce Tasovice bylo v roce 2016 v souladu se schváleným rozpočtem
obce, včetně rozpočtových opatření. Plánované příjmy činily 22 772,0 tis. Kč,
výdaje 25 072,0 tis. Kč.
Skutečnost:
příjmy
23 809 803,49 Kč
z toho daňové:
20 647 232,44 Kč
nedaňové
907 860,05 Kč
kapitálové
522 976,00 Kč
přijaté transfery 1 731 735,00 Kč
výdaje
z toho běžné
kapitálové

21 055 371,28 Kč
18 089 926,40 Kč
2 965 444,88 Kč

Neinvestiční běžné výdaje obce byly vynaloženy na opravy místních
komunikací – silnic ve výši 2,8 mil a chodníků ve výši 3,1 Kč, dále potom výdaje
potřebné pro plynulý chod obce.
Kapitálové výdaje tvoří především nákup hasičského dopravního automobilu Iveco
Daily ve výši 1 739 979,00 Kč a další investiční výdaje menšího rozsahu.
Tvorbou příjmů v daném roce 2016 byly daňové, nedaňové a kapitálové příjmy.
Součástí rozpočtu obce jsou přijaté transfery.
Obec Tasovice obdržela dotaci ze státního rozpočtu na refundace mezd pro uchazeče
o zaměstnání vedených na Úřadě práce ve Znojmě. Jednalo se o veřejně prospěšné
práce v obci, refundace mezd činila 641 315,00 Kč. Další dotace byla uvolněna
z rozpočtu JMK na nákup dopravního automobilu pro hasiče ve výši 450 000,- Kč.
Dále Obec Tasovice obdržela dotaci na volby do krajských zastupitelstev
ve výši 22 000,00 Kč. Přijaté provozní náklady od obcí na ŠJ ZŠ činily 370 720,-Kč a
transfer ze SR v rámci SDV byl ve výši 247 700,- Kč.
Jednotlivé dotace Obec Tasovice vyčerpala v plné výši.
Finanční dotace poskytnuté z Národního fondu Obec Tasovice neobdržela,
stejně tak ani žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci od peněžních ústavů.
S pozdravem
Josef Sabáček
starosta Obce Tasovice

