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Košt vína

Vážení spoluobčané, dnes
bych Vás chtěl v krátkosti
seznámit s tím, co se skrývá
za čísly rozpočtu obce Níž-
kovice na r. 2014, který Za-
stupitelstvo obce schválilo
v měsíci březnu.

Jednou z hlavních investičních akcí je zahá-
jení dlouho připravované výstavby nové splaš -
kové kanalizace. V současné době je vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele stavby.

Pro rok 2014 je narozpočtována částka 550
tisíc Kč. Chtěl bych ještě jednou upozornit ma-
 jitele nemovitostí na nutnost vypracování pro-
jektové dokumentace pro připojení jejich
nemovitosti k nové splaškové kanalizaci. Stáva-
jící kanalizace bude sloužit jako dešťová kanali-
zace.

Další významnou akcí je celková rekon-
strukce topení v budově MŠ Nížkovice za 350
tisíc Kč.

V budově ZŠ Nížkovice se počítá během
prázdnin s celkovou opravou podlah ve všech
třídách a chodbách za 220 tis. Kč. Na provoz ZŠ
a MŠ Nížkovice, příspěvkové organizaci je
schválena částka 644 tis. Kč.

Obec Nížkovice po dlouhých jednáních zí-
skala v lednu r. 2014 do svého majetku kabiny
u fotbalového hřiště. V kabinách je nutná
oprava soc. zařízení, oprava střechy, výměna
oken a oprava podlah včetně fasády na celé
stavbě. Na tyto opravy je naplánována v roz-
počtu částka 350 tis. Kč. 

Počítáme také s tím, že se nám již podaří po-
stavit novou čekárnu u státní silnice u křížku
směr Slavkov u Brna.

V rozpočtu obce neplánujeme však jen fi-
nanční prostředky na opravy a investiční akce,
ale také na konání společenských a kulturních
akcí. Některé již proběhly – Obecní ples, Ma-
škarní ples pro děti. Připravujeme Dětský den,
Hody, Setkání se seniory, Vánoční koncert
a jiné.

(pokračování na straně 3)

Slovo starosty

Nová zastávka u kfiíÏku



V sobotu 1. 2. 2014 uspořádala Obec Nížkovice již
XVI. obecní ples, na kterém zahrála kapela Vo-

nička V-BAND. Ples zahájil svým vystoupením ta-
neční kroužek Čtyřlístek Nížkovice pod vedením paní
Zuzany Kovandové. Zahájení bylo velmi pěkné. Při-
pravena byla i bohatá tombola. refz

VÁNOâNÍ KONCERT S DH ROZMAR¯NKA

XVI. OBECNÍ PLES



3Duben 2014 Nížkovický zpravodaj

(dokončení ze strany 1)
Součástí rozpočtu jsou i finanční pří-

spěvky pro organizace (MS Nížkovice, ČZS
Nížkovice, SK Nížkovice, Čtyřlístek Nížko-
vice, Paprsek Vyškov, Římskokatolická far-
nost Nížkovice, M. Janoušek, Nížkovice).

Svým komentářem jsem se Vám snažil
částečně přiblížit plány a záměry, které
jsou zapracovány ve schváleném roz-

počtu obce Nížkovice pro rok 2014. Je
v něm zapracována řada dalších akcí,
např. vybavení MŠ – třída a ZŠ – ředitelna
novým nábytkem, zakoupení konvekto-
matu do ŠJ, vypracování provádějícího
projektu na přístavbu a opravu budovy
sokolovny, vypracování projektu na revi-
talizaci zeleně v obci Nížkovice – Masa-
rykův sad a okolí Nížkovického potoka,

oprava schodů na hřbitov, výkup po-
zemků atd. Se schváleným rozpočtem se
můžete seznámit na jiném místě zpravo-
daje a na www.nizkovice.cz. Vážení ob-
čané, přeji Vám všem hezké jaro a pěkné
léto a dětem pěkné vysvědčení a krásné
prázdniny, které se rychle blíží.

Petr Plotěný, starosta obce

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k na-
hlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu
(výkaz FIN 2-12M, rozbor čerpání příjmů
a výdajů – sestavy). Výkaz FIN 2-12 M je
rovněž dostupný dálkovým přístupem na
www.nizkovice.cz v sekci Úřední deska.

2. Hospodářský výsledek
Obec Nížkovice neprovozuje hospodář-

skou činnost. Hospodářský výsledek
z hlavní činnosti za rok 2013 před zdaně-
ním je kladný a činí 2 121 862,78 Kč (Výkaz
zisku a ztráty).

Kladný hospodářský výsledek ovlivnilo
nové rozpočtové určení daní a prodej bytu
č. 275/6.

Výnosy z prodeje bytu byly účtovány již
v roce 2013, ale náklady budou až v roce
2014 (vloženo na KÚ).

3. Stav účelových fondů
Sociální fond stav k 31. 12. 2013 –

30 496,15 Kč.
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpoč-

tem obce a statutem sociálního fondu pro
rok 2008 schváleným Zastupitelstvem obce
dne 29. 2. 2008 a platným i pro další roky
(schváleno ZO Nížkovice dne 11. 3. 2009 –
usnesení č. 6).

4. Údaje o hospodaření s majetkem
a dalších finančních operacích

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
a Příloha jsou dostupné dálkovým přístu-
pem na www.nizkovice.cz v sekci Úřední
deska. K nahlédnutí jsou na obecním
úřadu u účetní úřadu. Výkazy a příloha ob-
sahují údaje o stavu a vývoji majetku za
běžný rok včetně popisu významných
vlivů na změny stavů.

5. Hospodaření příspěvkových organi-
zací zřízených obcí

Obec Nížkovice je zřizovatelem Základní
školy a Mateřské školy Nížkovice, okres Vy-
škov, příspěvkové organizace. Celkový hos-
podářský výsledek PO za rok 2013 je zisk
119 029,17 Kč, z toho HV z HČ je kladný
a činí 116 757,52 Kč, HV z doplňkové čin-
nosti je kladný a činí 2 271,65 Kč. Nevyčer-
paná dotace ze SR činí 0 Kč. 

ZŠ a MŠ Nížkovice vytvořila zisk tím, že
vybírala školné na žáky MŠ a příspěvky na
kroužky, ale v rámci úsporných opatření tyto
šetřila. Dalšími položkami, kde příspěvková
organizace šetřila, je spotřeba plynu a elek-
trické energie z důvodu přechodu k jiným
dodavatelům. Toto se však asi projeví ve vy-
účtování za následující období, poněvadž
byly sníženy zálohy na energie a také nebylo
uhrazeno všech 12 záloh.

Příspěvková organizace obdržela od
obce na provoz a opravy 893 800 Kč (v tom
i příspěvek ve výši 35 tis. Kč na stravování
zaměstnanců PO) a na platy učitelů v ZŠ
z důvodu nízkého počtu žáků ve škole
77 200 Kč.

K 31. 12. 2013 měla na ZBÚ částku
365 334,02 Kč, na účtu FKSP 22 724,15 Kč.
Zůstatek hotovosti v pokladnách: 15 343 Kč.

Roční účetní závěrka PO je založena na
OÚ a dále je dostupná dálkovým přístupem
na adrese www.nizkovice.cz v sekci Úřední
deska.

V roce 2013 byla provedena v PO 2x ve-
řejnoprávní kontrola, kterou provedla účetní
OÚ p. Helísková a auditorka Ing. Zdeňka Ca-
hlíková. Zápisy jsou založeny na OÚ.

6. Vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje
a ostatním 

rozpočtům veřejné úrovně
Z Min. financí na Volbu prezidenta re-

publiky obec obdržela 27 400 Kč, 12 413 Kč
bylo vráceno v průběhu roku na účet kraje. 

Z Min.financí na Volby do Poslanecké
sněmovny PČR obdržela 26 000 Kč, 10 457
Kč bylo vráceno ve finančním vypořádání
za rok 2013.

Dotace v rámci SDV na výkon státní
správy (pol. 4112) byla ve výši 121 300 Kč.

Slovo starosty

Závěrečný účet obce Nížkovice za rok 2013
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Schválený Rozpočtová Upravený Plnění C/RS C/RU
rozpočet opatření rozpočet k 31. 12. 2013 % %

Tř. 1 – Daňové příjmy 5 753 000,00 + 1 173 400,00 6 926 400,00 6 696 939,28 116,41 96,69

Tř. 2 – Nedaň. příjmy 579 300,00 + 128 900,00 708 200,00 600 129,63 103,60 84,74

Tř. 3 – Kapitál. příjmy 3 764 000,00 0 3 764 000,00 2 008 183,00 53,35 53,35

Tř. 4 – Přijaté transf. 148 700,00 + 166 600,00 315 300,00 359 236,00 241,58 113,93

Příjmy celkem 10 245 000,00 + 1 468 900,00 11 713 900,00 9 664 487,91 94,33 82,50

Tř. 5 – Běžné výdaje 5 715 000,00 + 648 900,00 6 363 900,00 5 480 747,66 95,90 86,12

Tř. 6 – Kapitál. výdaje 3 400 000,00 + 820 000,00 4 220 000,00 2 238 061,10 65,83 53,03

Výdaje celkem 9 115 000,00 + 1 468 900,00 10 583 900,00 7 718 808,76 84,68 72,93

Saldo: Příjmy – výdaje +1 130 000,00 0 + 1 130 000,00 +1945 679,15 172,18 172,18

Třída 8 – financování

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0

Splátky úvěrů 0 0 0 0

Prostředky min. let 0

Financování celkem - 1 130 000,00 0 - 1 130 000,00 -1945 679,15 172,18 172,18

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
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Narodili se
20. 10. 2013 Michaela Šmerdová
28. 10. 2013 Adam Kalouda
26. 12. 2013 Tereza Procházková
26. 1. 2014 Dominika Ondrová
23. 2. 2014 Tobiáš Papoušek

Opustili nás
2. 2. 2014 Oldřich Pařízek
4. 2. 2014 Otílie Křížová

25. 3. 2014 Ivan Vacek

Kronika

Z Min. kultury ČR prostřednictvím obce
s rozšířenou působností obdržela 50 000 Kč
na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého,
která je kulturní památkou.

Prostřednictvím Úřadu práce ve Vyškově
obdržela na 2 pracovníky na VPP dotaci ve
výši 56 449 Kč. 

Přes účet obce protekla v letech 2011
a 2012 dotace pro ZŠ a MŠ Nížkovice,
přísp. organizaci z rozpočtu EU a souvise-
jící příjmy v celkové hodnotě 433 169 Kč.

Vyúčtování ze strany obce bylo prove-
deno ve fin.vypořádání za rok 2013.

Celkem obec obdržela v roce 2013 trans-
fery ve výši 359 236 Kč (včetně položky
4134 – převod z účtu u ČNB na účet v KB)

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány
a nevyčerpané prostředky vráceny do stát-
ního rozpočtu.

Obec není v současné době nikde zadlu-
žená.

Zůstatek fin. prostředků na ZBÚ k 31. 12.
2013 činil 8 377 964,01 Kč.

Finanční vypořádání s příjemci dotací za
rok 2013:
Myslivecké sdružení Nížkovice, 
Nížkovice 94 7 500 Kč
Miroslav Janoušek, 
Agentura JAN, Nížkovice 69 5 000 Kč
Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
KLUB PAPRSEK, Osvobození 53, 
Vyškov 1 000 Kč 
SK Nížkovice, Nížkovice 44 35 000 Kč
Čtyřlístek Nížkovice 10 000 Kč
TJ Sokol Nížkovice 2 500 Kč
Celkem 61 000 Kč

U příjemců veřejných prostředků byla
provedena veřejnoprávní kontrola dle zá-
kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zá-
konů (zákon o finanční kontrole). Předmě-
tem kontroly bylo hospodaření s veřejnými
prostředky s důrazem na jejich použití
k dohodnutému účelu. Všechny subjekty
použily finanční prostředky na dohodnutý
účel, což doložily fakturami a pokladními
doklady, které byly řádně zaznamenané
v jejich účetnictví. Pouze TJ Sokol Nížko-
vice nedoložil doklad na 1000 Kč na účel
dle smlouvy a částku 1000 Kč vrátil 27. 12.
2013 zpět na účet obce.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013

Přezkoumání hospodaření provedla Bc.
Marta Fuchsová a Ing. Pavla Mašková, za-
městnanci odboru kontrolního a právního
– odd. přezkumu obcí Krajského úřadu Ji-
homoravského kraje v Brně. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkou-
mávání hospodaření územních samo-
správných celků a dobrovolných svazků
obcí, které se uskutečnilo dne 25. 3. 2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospo-
daření byla vypracována na základě Zá-
pisu z dílčího přezkoumání hospodaření,
které bylo provedeno výše jmenovanými
kontrolory a uskutečnilo se dne 1. 10. 2013
a na základě výsledku konečného pře-
zkoumání hospodaření, které se uskuteč-
nilo dne 25. 3. 2014.

Závěr zprávy:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V závěru zprávy v odstavci IV. Ostatní

sdělení pro přezkoumávaný celek
se uvádí upozornění pro obec jako zři-

zovatele, že jeho příspěvková organizace
neprovádí inventarizaci majetku a závazků
plně v souladu se zákonem č. 563/1991

Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010
Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

Plné znění zprávy o provedeném pře-
zkoumání hospodaření obce za rok 2013 je
přílohou k závěrečnému účtu.

Helísková Jaroslava, účetní

Příjmy Plán 

Daňové příjmy 6.774.000,00 Kč

Nedaňové příjmy 551.000,00 Kč

Kapitálové příjmy 1.201.700,00 Kč

Přijaté transfery 320.300,00 Kč

Příjmy celkem 8.847.000,00 Kč

Financování - 500.000,00 Kč

Celkem 8.347.000,00 Kč

Výdaje Plán 

Provozní výdaje 6.407.000,00 Kč

- školství 1.049.200,00 Kč

- kultura 356.300,00 Kč

- komunální služby 1.008.300,00 Kč
a územní rozvoj

- tělovýchova 557.000,00 Kč

- nakládání s odpady 480.400,00 Kč

- péče o vzhled obcí 183.300,00 Kč
a veřejnou zeleň

- státní správa 2.202.800,00 Kč
a samospráva

- ostatní 569.700,00 Kč

Kapitálové výdaje 1.940.000,00 Kč

Celkem 8.347.000,00 Kč

Rozpočet roku 2014

V únoru 2014 proběhl v naší škole zápis
do 1. ročníku ZŠ ve dvou dnech. 

Ve čtvrtek 6. 2. se uskutečnil zápis pro
děti, které běžně dochází do školy. Byla pro
ně připravená pohádková cesta, kdy počí-
taly zvířátka, tvořily rýmy k obrázkům, vy-
právěly pohádku O Popelce, určovaly
pravou a levou část svého těla a prošly při-
pravenou „opičí dráhou“.  Přišlo jich 11
a všechny byly přijaty do 1. ročníku ZŠ.

V pátek 7. 2. proběhl zápis pro děti v re-

žimu domácího vzdělávání, které k nám
přijely z Brna, z okolí Vyškova a jiných
měst Jihomoravského kraje. O tuto formu
vzdělávání je v poslední době velký zájem.
Hledali jsme cestu, jak zvýšit počet žáků
v naší škole, abychom nezatěžovali rozpo-
čet obce (doplatky na platy učitelů), a to se
nám podařilo. Protože máme téměř plnou
kapacitu školy (55 žáků), nemohli jsme
uspokojit všech 11 zájemců, ale pouze 2
z nich. V současné době máme ve škole za-

psáno 26 dětí, které se učí doma se svými
rodiči a do školy dojíždí z celé Moravy i Vy-
sočiny minimálně dvakrát ročně na pře-
zkoušení. 

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do Z·

Taneční kroužek Čtyřlístek, který pra-
cuje pod ZŠ a MŠ Nížkovice, se v březnu
zúčastnil dvou akcí. Jednou bylo již tra-
diční společné soustředění s Carolkou
Brno v Rájci-Jestřebí. Druhou, ale vý-
znamnější akcí, byla účast na Taneční
soutěži o Medláneckou sýpku, které se
společně se Čtyřlístkem zúčastnilo dal-
ších 13 tanečních skupin z celé Moravy.
Naše děti skončily v kategorii II. – mladší

děti s choreografií „Těžké kladivo“ na
krásném pátém místě a v kategorii Junior
s cuple dancem „Vesničan“ na devátém
místě.

V květnu nás můžete vidět v Nížkovi-
cích na akci určené pro děti i dospělé,
která by se měla konat v neděli 25. 5.
2014 od 15 hodin v Sokolovně.

Fotografie jsou na následující straně.

Taneční kroužek Nížkovice



Tříkrálová
sbírka

V sobotu 4. 1. 2014 se v naší obci, jako
každoročně, uskutečnila Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá Česká katolická charita.
V Nížkovicích tuto sbírku organizuje pan
Rupert Novák jako zástupce KDU-ČSL ve
spolupráci s farníky a již druhým rokem
rovněž se ZŠ a MŠ Nížkovice. V letošním
roce se vybralo 15 107 Kč.

Všem dárcům upřímně děkujeme.
Jaroslava Helísková

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ

SK NÍŽKOVICE
Fotbalový klub SK Nížkovice zve do svých řad:

• chlapce a dívky ročník 2000–2008
• hráče dorostenecké a mužské kategorie

• všechny ostatní, kteří chtějí pomoci s provozováním 
kopané v naší obci

Tréninky jsou na místním hřišti každé úterý a pátek 
mládež od 17 hodin, muži od 18.30 hodin

VÁNOâNÍ KONCERT

âTY¤LÍSTEK



Dûtsk˘ ma‰karní ples
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Masopust LyÏáãek

·kolní oãko má druhé narozeniny


