Obec Nebovidy
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna

Komentář k hospodaření obce za rok 2016
Hospodaření obce za rok 2016 skončilo přebytkem 5.386 tis. Kč.
Příjmy obce činily 10,889 mil. Kč, což je o 26 % více než v loňském roce.
Příjmy byly vyšší u sdílených daní a z prodeje pozemku.
Vlastní příjmy tvořily 91% celkových příjmů. Rozhodující položkou ve vlastních příjmech
obce byly daňové příjmy (85%), z nichž 88 % tvořily sdílené daně (oproti roku 2015 16%
nárůst). Nedaňové příjmy tvořily 7% (nájmy nebyt. prostor, vodovodu, prodej dřeva);
kapitálové příjmy tvořily 8%, v roce 2015 obec kapitálové příjmy neměla.
Transfery se podílely na příjmech 9%. Dotace ze státního rozpočtu byly v rámci souhrnného
vztahu a na volby, od obcí se týkaly oblasti školství. Z MMR bylo poskytnuto 400 tis. Kč na
vybavení hřiště. Z Programu rozvoje venkova JMK byla poskytnuta dotace 25 tis. Kč na
obecní knihovnu a 70 tis. Kč na opravy sociálního zařízení MŠ. MŠMT poskytlo neinv.
účelovou dotaci 182 tis. Kč pro mateřskou školu.
Výdaje obce činily 5,503 mil. Kč a byly o 9% vyšší oproti r. 2015. Běžné výdaje se podílely
84%, kapitálové 16%.
Z běžných výdajů činily 35% výdaje na činnost samosprávy, 15% nakládání s odpady, 17%
mateřská škola, 10 % opravy a udržování, 4% na energie, 4% poskytnuté transfery a dary (bez
MŠ).
Investice obce se týkaly vybavení hřiště Slunečná (595 tis. Kč) a přípravných prací na stavbu
sportovní a společenské haly a rekonstrukce chodníků v obci.
Inv. prostředky na výstavbu sportovní a společenské haly nebyly čerpány z důvodu zrušení
výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Přijatými rozpočtovými opatřeními byly navýšeny prostředky na výdaje související s
přijatými dotacemi od JMK, MMR, MŠMT a na volby, na koupi pozemku, na opravy
majetku, IT služby, zálohy na energie.; u příjmů inv.transfery, neinv. dotace od obce
Moravany, prodej pozemku, prodej dřeva.
Volné finanční prostředky ve výši 20,7 mil. Kč měla obec uloženy na spořícím účtu.
Obec měla zřízený Fond obnovy vodohospodářské infrastruktury, na kterém je uloženo 895
tis. Kč, a sociální fond s rozpočtem 51,5 tis. Kč.
Obec nespolufinancovala žádný projekt z prostředků EU.
Obec nesplácela žádný úvěr ani půjčku. Ukazatel dluhové služby za r. 2016 byl 0.
V r. 2016 obec nepřijala žádný úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc.
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