Obec Nebovidy
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna

Komentář k hospodaření obce za rok 2019
Hospodaření obce za rok 2019 skončilo přebytkem 6,049 mil. Kč.
Příjmy obce činily 13,983 mil. Kč a jsou o necelé procento vyšší než příjmy loňského roku.
Vlastní příjmy tvořily 94% celkových příjmů. Rozhodující položkou ve vlastních příjmech
obce byly daňové příjmy (87%). Nedaňové příjmy tvořily 13% (pronájmy sportovní a
společenské haly, nebyt. prostor, vodovodu, místní poplatky); Transfery se podílely na
příjmech 6%. Dotace ze státního rozpočtu byly v rámci souhrnného vztahu a na volby, od
obcí se týkaly oblasti školství, od úřadu práce 175 tis. Kč na SÚPM a VPP; MŠMT 425 tis.
Kč pro MŠ Nebovidy p.o. (OPVVV).
Kapitálové příjmy: nebyly žádné.
Výdaje obce byly 7,934 mil. Kč a činily 21% výdajů r. 2018. Běžné výdaje se podílely 93%,
kapitálové 7% (oproti 81% v r. 2018).
Investice obce ve výši 532 tis. Kč byly vynaloženy na vybavení sportovní a společenské haly,
na pořízení velkoobjemových kontejnerů, rekonstrukci hospody a projektové dokumentace na
rekonstrukci chodníků.
Z běžných výdajů činily 24% výdaje na činnost samosprávy, 20 % na provozní výdaje
sportovní a společenské haly, 11% nakládání s odpady, 6 % opravy a udržování, 3% na úroky
z úvěru.
Přijatými rozpočtovými opatřeními byly navýšeny prostředky na výdaje na volby, pořízení
vybavení haly, rekonstrukci hospody, zálohy na elektřinu; u příjmů dotace úřadu práce,
MŠMT, od obce Moravany, nájemné BVK, navýšen příděl do fondu obnovy
vodohospodářské infrastruktury.
Volné finanční prostředky měla obec uloženy na spořicím účtu, zůstatek na účtu je 13 mil.
Kč.
Obec měla zřízený Fond obnovy vodohospodářské infrastruktury, na kterém je uloženo 1,669
mil. Kč, a sociální fond s rozpočtem 48 tis. Kč.
Ukazatel dluhové služby k 31.12.2019 byl 12,2.
Od 10/2018 splácí obec úvěr na stavbu sportovní a společenské haly částkou 122 tis. Kč
měsíčně + úroky.
Jiné půjčky ani návratnou finanční výpomoc nepřijala.
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