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Obec Nemochovice ukončila hospodaření roku 20 II výsledkem - 8.219.742.18 Kč.
Hospodaření v roce 20 II probíhalo podle přebytkového rozpočtu s použitím financování. který za tupitelstvo obce schválilo dne
15.12.2010 a dle rozpočtových opatření schvalovaných během roku.
Obec emochovice neprovozovala roce 20 I I žádnou ho podářskou činno t.
Je zřizovatelem pří pěvkové organizace Mareř ké koly ernochovice, jejíž ho podaření roce 20 II končilo vý ledkem O.
Zastupitelstvo obce emochovice je 9 členné.
Dotace do rozpočtu obce činily 11.958 tis. Kč. Dotace byly finančně vypořádány a jejich přehled je uveden výše v tomto
závěrečném účtu (včetně Úřadu práce).
Inve tiční dotací roku 20 II byla částka 753 tis. Kč - národní zdroje. a 2.258 ti . Kč - zdroje EU. což byla dotace na akci
"Bezpečné komunikace každému a obnova mí tní komunikace a eřejného prostranst í obci emocho ice". Tato akce byla
budována v roce 2010. Dotaci ze SZIF jsme obdrželi lednu 2011. Mezi inve tiční akce roku 2011 (počátek Ý ta by 2010)
patřilo vybudování "Rybníku v katasrru obce ernochovice", který byl budován za podpory SFŽP ve výši 472 tis. Kč a ERDF ve
výši 8.029 tis. Kč. Dále byla dobudována (započata v roce 2010) akce .Multifunkčnl dům a hři tě v obci emocho ice", Tato
akce byla zafinancována z úvěrů. Po vyúčtování v září 20 I I očekáváme proplacení akce ze SZI F lednu 2012 ve výši 8.273 ti .
Kč.
Další akcí byla .,Oprava budovy obecního úřadu" - sanace vnitřního zdiva, oprava vnitřních omítek, výměna oken a d eří. a ryto
práce jsme získali neinve tiční dotaci ve výši 200 ti . Kč z Jihomorav kého kraje. příspívali jsme la tními zdroji ve vý i 103 ti .
Kč. einvestiční dotace na les - výsadbu z Jihomorav kého kraje ve výši 48 tis. Kč, a 20 tis. Kč na výzbroj a vý troj SDH

emochovice, taktéž z J ihomoravského kraje. Podrobný rozpi dotací je uveden na straně Č. 7 tohoto Závěrečného účtu.
Transfer poskytnutý neziskovému družení byl jeden a to ve výši 2 tisíce Kč pro Český svaz včelařů místní organizaci
Chvalkovice.
Obec emochovice je členem O Mezihoři, kterému j me po kytli inve tični transfer e vý i 28 ti . Kč na pořízení kompostérů a
neinvestiční transfer ve výši 9 tis. Kč na činnost.
Další běžné příjmy a výdaje j ou uvedeny v tabulce tohoto zá ěrečného účtu.
Obec emochovice přijala od KB Vyškov krátkodobý úvěr ve výši 8.182 tis. Kč - což e rovná čá tce dotace ze ZIF (bude
uhrazen po obdržení dotace ze ZIF v lednu 2012) a dlouhodobý úvěr na čá tku 2.666 ti . Kč, což j ou vlastní zdroje obce k této
akci. Stav nesplaceného dlouhodobého úvěru z roku 20 IO od KB Vyško ( lastní zdroje na akci .Bezpečné komunikace každému
a obnova ) je ve výši 966 tis. Kč.


