Svaz vodovodůa kanalizacíZďársko. Vodárenská2.591' 01'Zd,ár nad Sázavou
Předsednicfvo Svazu vodovodů a kanalizací Zd'ársko svolává

VALI{OU HROMADU
dne25.4.2019
ve 14.30hodin
(14.00- 14.30hodinprezence)
ďo kongresovéhosátu HOTELU

JEHLA

ve Žďáře nad Sázavou

Program:
I) Zaháieni
2) Yolba předsedajícího
valnó hromadyozapisovatelc,dvou ověřovatelůzápisu,
návrhovékomise a schválenízpůsobuhlasovánívalnéhromady
hospodařeníza rok 2018,audit hospodařeníroku 2018
3) Vyúčtování
4\ Zpráva o pruběhu reklamačníhořízeníakce,,Projekt ochrany voď povodířeky
Dyje II. etapa,ěást Vclkomeziříěsl<o
5) Diskuse a přijetí usnesení
Upozornění:
Zástllpci měst a obcí musí při účastina valnéhromadě SVK Zďarsko předložit doldad o
delegovánízástupce obce zastupitelstvem obce podle $ 84 odstavec 2, písmenof) zástupce na valnéhromady a g) - zástupce do předsednictva a konfrolní komise, plat.
zákona o obcích. Tento doklad bude součástízápisu zva|né hromady Svazu vodovodůa
kanalizacíŽďársko'

k

áŤ,M;;;,í"lar'

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyněpředsednictvaSVK Žď,arsko
svae vodovodů a kanalieací
Žď.ársko
1e\
\y Vodárenská 2
59{ 01 Žc*rnad$ázavou

PřílohaA

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil
soulad

rn{{

Při provádění přezkoumríníhospodďeni auditor posuzuje soulad nejméněs následujícími
právnímipředpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:
- zákonem č,,42012004Sb., o přezkoumávaníhospodďeníúzemníchsamosprávnýchcellď
a dobrovolnýchsvazkůobcí,ve mění pozdějšíchpředpisů,
- vyhláškou ě. 5l20I4 Sb., o způsobu,termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátních ťondů,rozpočtůúzemních
samosprávnýchcelků,rozpočtudobrovolných svazkůobcí arozpočtuRegionálnrch rad
regionůsoudržnosti,
- zákonemě.89l20I2 Sb.,oběanskýzrikoník,
- zákonem ě. 90l2a|z Sb., o obchodníchspolečnostecha družstvech(zákon o obchodních
korporacích),
- zákonem č,,262/2006
Sb., zakoníkpráceove zněnípozdějšíchpředpisů,
- zákonem ě' 25012000 Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů,a souvisejícímiprováděcímiprávnímipředpisy:
. vyhláškot ě' 32312002Sb., o rozpočtové
skladbě,ve zněnípozdějšíchpředpisů,
- zákonem ě. 563i1991 Sb., oúčetnictví,
ve znění pozdějšíchpředpisů,asouvisejícími
prováděcímiprávnímipředpisy:
- vyhláškouč' 41aD009 sb', kÍerouse provádějíněkteráustanovenízákona ě, 563l|99Í
pro některévybranéúěetníjednotky,
ve zněnípozdějšíchpředpisů,
Sb., o účetnictví,
- vyhláškou č. 383/2009 sb., o účetníchzár.narnechv technické formě vybraných
jednotek aiejich předávánído centritlníhosystémuúěetníchinformacístátu
účetrrích
(technická vyhláška
fo.my úěetníchzáu'nam.ů
a o poŽadavcíchna technickéa smíšené
o úěetníchzáznamecb'),
- vyhláškou ě. 270/2010 Sb., o inventarizacimajetkua závarkt,,
. vyhláškouě.220/2013 Sb., o požadavcíchna schvalováníúěetníchzávěrek některých
j ednotek,
vybrarrýchúěetních
- českými úěetďmi standardy pro některé vybrané úěetníjednotky, které vedou
podlevyhláškyě. 410/2009sb.'
úěetnictví
- zákonem č. 128/2000Sb., o obcích,ve znění pozdějšíchpředpisů,ve znění pozdějších
předpisů,
- ziikonemč,,I34l20L6 Sb., o zadávríní
veŤejnýchzakének.

PřílohaB

Stanovisko svazku Svaz vodovodůa kanalizací ž"ďársko knávrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
Zástupci svazku Svaz vodovodri a kanalizací Žďérrskobyli seznámeni s návrhem zryavy
ovýsledku přezkoumaníhospodďeníza obdobíod 1. l.2018 do 31.L2,20I8 avsouladu
s ustanovením$ 7 písm.c) ákona é. 420/2a04Sb., o přezkoumávaní hospodďení územních
samosprávnýchcelků adobrovolných svazkůobcí, ve znění pozdějšíchpředpisůvyjadřují
toto stanovisko (nesprávnéškrtněte):
a) k náwhu zryáw o výsledku přezkoumání hospodďení svazku Svaz vodovodů
akana|izac!Žďárskoza obdobíod 1. 1. 2018 do 3L. |2.2018 nemrímepřipomínky
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Podle zťkonaě. 9312009Sb., o auditorecha o změně některýchzákonů,ve zněnípozdějších
předpisů,auditorskéhostandarduč, 52, dalšíchrelevarrtníchpředpisůvydaných Komorou
auditorůČeskérepubliky, podle ustanovení$ 42 zékonaě.I28Da0a Sb., o obcích (obecní
zŤizení\,ve znění pozdějšíchpředpisůapodle ustanovení$ i0 zakona ě. 420/2004Sb.,
o přezkoumáváníhospodďení územnÍchsamosprávnýchcelků a dobrovolných svazkůobcí,
ve zněnípozdějšíchpředpisů(dálejen ,,zákonč,,42012004sb...).

pro dobrovoInýsvazek obcí

Svaz vodovodů a kan altzacíZďálrsko
svazek obcí
(dálejen ,,svazekobcí..)

za období
od 1. 1.2018do 3I, 12.2018

I. Všeobecné informace
Statutární orgán r'izemnihosamosprávnéhocelku:
.

InB. Dagmar ZvěŤinová- předsedkyněpředsednictva

.

předsednictva
Mgr. Josef Vojta - místopředseda

o Ing. RadovanNecid - místopředsedapředsednicfua
o Ing. Petr Leopold - místopředseda
předsednictva
Vrcholný orgiín:valná hromada
Dalšíorgany: předsednictvo,kontrolníkomise
Sídlo:Vodarenská2,59I 0I Žďfunad Sázavou
llČ$3 83 513
Auditorská společnost:

HB AUDITING s.r.o.'Dolní1730|2s,Žtar nad Sázavou
osvědčení
x,q.čn č.078
Přezkoumáníprovedli:
o

Ing. Zdeněk Novotrrý,auditor_ osvědčení
KA ČR ě. 1131

a

Ing' Anna Pohanková,asistentaudítora* osvěděeníKA ČR 4358

a

Hana Blahová, odbonrýekonom

a

PavlínaTulisová, Dis., odbornýekonom

Yymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumr{ní hospodaření rtzemního
'
samosprávnéhocelku:
Auditorská společnostprovedla přezkoumráníhospodďení dobrovolnéhosvazku obcí Svaz
vodovodůaknn|ízaci Žďrirsko v souladus ustanovením$ 4 odst. 7 zékonaě. 42anOO4sb.,
ustanovením$ 2 pí-sm'c) zákona č. 9312009Sb., o auditorech a o změně některých zrikonů"
ve zněnípozdějšíchpředpisů.
Místo přezkoumání: sídlosvazku !

období' ve kterémbylo přezkoumání hospodařeníprovedeno:
o Dí1čí
přezkoumáníhospodařeníproběhlove dnech 2I. až23. listopadu2018,
l

Závěreěnépřezkoumáníproběhlo ve dnech 5, a 6. února 2019,8. února2019,
18. února2019,1' března20|9, 15. března20|9,

UrčenÍzahájení a ukoněení přezkoumání hospodaření územníhosamosprávnéhocelku
auditorskou společností:
r

Projednénjpožadavkůauditora z hlediska podkladů poŽadovanýchpro provedení
přezkoumiíníhospodďení,sjednánítermínůa jinéorganizační
věci, dne 5. 10.2018.

,.sl-

o ověřeníúplnostipodkladůpro vyhotovenizptávy,dne 15' 3.2019,

II. Předmět přezkoumání hospodaření

,.

Předmětempřezkoumiíníjsou podle ustanovení$ 2 odst. 1 zríkonaě, 420l20a4 Sb., údaje
o ročnímhospodďení, tvořící součástzávěteěnéhoúčtupoďe $ i7 odst. 2 a3 z'ákona
rozpoětů,ve zněnípozdějšíchpředpisů,
č' 250/2000Sb., o rozpočtovýchpravidlechúzenrních
a to:
a) plněnípříjmůa výdajůrozpočtuvčetněpeněžníchoperací,týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
b) finančníoperace'fýkajícíse tvorby apoužitipeněžníchfondů,
c) naklady a výnosy podnikatelskéčinnostiúzemníhocelku,
d) peněžní operace, týkající se sdruženýchprostředků vynakládaných ru zák|aďě
smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na zríkladěsmlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finančníoperace'ýkající se cizíchzdrojůve smyslu právníchpředpisůo účetnicM,
o hospodďení a nakládaní s prostředky poskýnulimi z Nrírodníhofondu a s dalšími
prostředkyze zahtaniěíposkytnutýmina zák|adémezinarodníchsmluv,
g) vyričtovánía vypořádráníťrnaněníchvztahůke státrrímurozpoětu' k rozpočtumkrajů,
ke státnímfondůma k dalšímosobám.
k rozpoětůmobcí,k jiným rozpočtům'
Předmětempřezkoumánív souladu s ustanovením$ 2 odst. 2 zákona ě, 42012004Sb. jsou
dále oblasti:
a) nakládánía hospodařenís majetkemve vlastnictvíúzemníhocelku,
b) nakládání a hospodařenís majetkem státu, s nímžhospodaří ilzemnt celek,
c) radávani a uskutečňovárrí veřejnýeh zakér:ek, s vy'jimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zríkona č. 1341201,6Sb., o zaďávávánt
verejných zakázek, v e zněnípozdějších předpisů,
s nimi,
d) stav pohledáveka závazk.Ůa nakládríní
e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavovátltmoviqfcha nemovitýchvěcíve prospěchtřetíchosob,
s) zÍizovámivěcných břemen k majetku uzemníhocelku,
vedenéúzemnímcelkem.
h) účetnictví

ilI.

HlediskapřezkoumáníhospodařenÍ

Předmět přezkoumánípod1eustanovení$ 3 zákona ě. 42012004Sb' (viz bod II. tétozprávy)
se ověfujez hlediska:
a) dodržovánípovinnostístanovenýchzvláštnímiprávnímipředpisy,
b) souladuhospodďenís finančnímiprostředkyve srovnánís rozpočtem,
poskytnutédotacenebo návratnéfinančnírn.ipomocia podmínekjejich
c) dodrŽeníúčélu
použití,
d) věcnéa formálnísprávnostidokladůo přezkoumávanýchoperacích.
Právnípředpisy použitépři přezkoumáď hospodďenípokryvajícívýšeuvedenáhlediskajsou
tétozprávy,
uvedenyv příloze A, kteráje nedílnousoučastí

Iv.

DeÍinováníodpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumaní a za jeho zobtazeni v účetních
a finančníchvýkazech, je odpovědný statutiírníorgán svazku Svaz vodovodůa kana|izaci
Žďarsko'
Našíúlohouje, na zakladě provedenéhopřezkoumáníhospodďení,vydat zptávu o výsledku
přezkoumáníhospodďení' Přezkoumráníhospodďeníjsme provedli v souladu se zákonem
i'gs2oag Sb.' oauditorech aozměně některych zákonů,ve znění pozdějšíchpředpisů,
auditorskýmstandardemč.52 adalšímirelevantnímipředpisy vydanými Komotou auditoru
Českérepublikyasustanoveními$ 2,3 a 10 zákona ě.42012004sb' vsouladu stěmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplrínovat a provést přezkoumání
i'o'pbaár"oí tak' abychom získali omezenoujistotu, zda hospodďenísvazku Svaz vodovodů
akana|izaci Žd'arsko je v souladu s hledisky přezkoumiíníhospodaření(viz bod III. této
zprávy),

V. Rámcový rozsah prací
Zaúěelemvykonánípřezkoumiíníhospodďenísvazku Svaz vodovodůa kana|izasíŽďarsko
inforrnací.Tyto
a vhodných dťrkazních
byly pouŽity postupy ke shromážděnídostatečných
jistotu ajsou
pŤiměřenou
poskytující
jsou
zakúaky
svým rozsahem menšínež u
pb'topv
áuditóiem aplikovany na zakladě jeho odborného úsudku věetně vyhodnoceni rízk
vyznamných (materiálních)chyb a nedostatků.Při vyhodnocovlínítěchto rizik auditor bere
v úvahu vnitřní kontrolní-'y'ié. svazku Svaz vodovodů a kana|izacíŽďarsko. Použité
postupy zahmují výběroý způsob šetření a významnost (materiďitu) jednotlivych
skutečností.
označenívšechdokladůajiných materiálůvyuŽitých pŤi přezkoumáníhospodařenísvazku
Svaz vodovodůa kanalizací Žďarsko je uvedeno v samostatnépÍí|oze,která je nedílnou
součástítétozptávy' V rámci přezkoumání hospodařenísvazku Svaz vodovodůa kana7izací
Žďarsto ěinil auditor i dalšíkol.y a vyrrŽívali dalšíinformace,kterénejsou souěástítohoto
oznaěení.

\zI.

Záxérzprávy o lýsledku přezkoumáníhospoďaření

A.

vYJÁDŘENÍ r sourlnu
HoSPoDAŘmqÍ

HosPoDAŘENÍ s HIEoISKY PŘEZKoUHaÁNÍ

Na zríkladěnámi provedenéhopřezkoumáníhospodďenísvazku Svaz vodovodůa kanalizací
Žďarsko jsme nezjistili Žádnou skuteěnost, která by nás vedla k přesvědčení,
ohledechv souladu
žepřezkoumávanéhospodďeníneď ve všechvýznamných(materirálních)
s hledisky přezkoumáníhospodďeníuvedenýmiv bodě III. tétozptáxy.

B.
Á+
tr.}

VYJÁDŘENÍ ornn,pNĚ cHyg A NEDOSTATKÚ

Zákon č,.42Ol2O04 Sb., o přezkoumávání hospodďení územníchsamosprávných oelků
a dobrovolnýchsvazlď obci, ve zněnípozdějšíchpředpisů,stanoví,abychomve zprávě uveďi
závěr podle ustanovení$ 10 odst. 2 písm.d) a odst. 3 citovanéhozákona. Toto ustanovení
vyžaduje, abychom ve své zptávě o qýsledku přezkoumaní hospodďení uvedli, zda
při přezkoumríníhospodďení by1y zjištěnychyby a nedostatkya v ěem případněspočívaly,
ato bez ohledu na jejich qýznamnost(materialitrr)ajejich vztah khospodďení svazku Svaz
vodovodůa kanalízacíZďársko j ako celku.
Při přezkoumání hospodaření svazku Svaz vodovodůa kanalizací Žďársko za rok2018
jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C.

.fta
L}.

UPOZoRNĚNÍ Na pŘÍpaoNÁ RIZIKA

Při přezkoumiálríhospodďení nebylo zjištěno riziko ve smyslu ustanovení$ 10 odst. 2
písm.b) zákonač,.42012004Sb'' o přezkoumáníhospodařeníúzemníchsamosprávnýchcelků
a dobrovolnýchsvazkůobcí,ve zněnípozdějšíchpředpisů'

D.

ROZPOCTU
NA
Azptv AZKU
PoDÍL PoHLEDÁVEK
MAJETKU
Ne
cprrovÉv
ZASTAvENÉuo MAJETKU

A PODIL

územnihocelku
a) podílpohledávekna Íozpočtu
A

Vvmezeni pohledávek

B

VymezenírozpočtovychpřÍjmů

A/B'i 100%

podílupoh|edávek
na rozpočtu
Vypočet

16086416.00
335933322,28Kě
4,79 yo

pohledávky(s. účet462, 464, 499,469) vaahujícís€ pouzek následujíoimu
A - částAnv. (NETTo) - D|ouhodobé
toku:0'00 Kč
rozpoětovému
pohledáYek3 000'00Kě
Ce|kováhod[oted|ouhodobých
312- Směnlryk inkasu.313- Pohledávky
- částB/u. (nnrro) - xrndrodobčpohtedávky- účýčislo31l - odběratelé,
zaeskontovanécennépapiry,3l5_Jinépóhl.dáukyihtu"ničinnosti3Ió-Pos$dnuténávratnéÍinančnívýpomocikrátkodobé'
daní,335- Pohledávkyza
zpřerozdělovaných
úvělů,3l9- Pohledávlcy
póhíedávky
zpostoupených
3l7 - Krátkodobé
spořeni,342 - ostahí daně,poplatkya
338- Důchodové
záaezjetenl'.lzi - Zdravobi pojištěni,
336 _ Šociá|ní
zaměstnanci,
346_ Pohledávkyza osobamimimovybrané
vládnÍinstituce,
hodnoty'.344
jiná
obdobnápeněŽitáplnění,343- Daň z přidané
,Pohledávky
vládnÍmiinstitucemi'36l .
za vybranýmimístními
il8 - potltedrivlcy
VHd;Ímirozpoůty,
za vybranýmiústřednimi
operaceaopce,365 - Pohledávkyzfinaněníhozajilt!!.-slz
pohíedávky
zřučení'3ó3 - Pevnétermínované
Krátkorlobé
_
pohledávky.
krátkodobé
_
osta.tní
37?
finaněních
operací,
369 Pohledávkyz neukončiných
Pohledávkyz vydanychdluhopisú'
(skutečnost
k 3l. l2.).
činnosti
k 31' 12.)+ zisk po zdaněniz hospodáÍské
B - Přijmy oelkompo konsotidaci(skuteěnost

b) podíl závazkttna lozpočtuúzemníhocelku
U

Vrrmezenízávazktl

B

Vymezenírozpočtovýchpříjmů

C/B* l00Vo

Výpočetpodíluzávazkůna rozpočtu

36 929091'83Kč
335933322'28Kč
10,99%o

C.částD/lt.-Dlouhodobézávaz|ry(s.rjěet451,452'453,456,457'4s9),pouzedovýšesplálckstanovenýchvesplátkovÓm
roce:l6 648285'77Kč
kalendářiresp.smlouvěv nrisledujícim
Ce|kováhďnota dlouhodobýcbzávezků:97 33l 301'39Kč
dluhopisy
kaÍkodobé
úvěry,282 - Eskontované
- ěást DA|t. - Krátkodbbé závazky- úětyěíslo281 - Krátkodobé
322 - Směnky
půjčky'
32l - DodaYatelé,
289- Jinékrátkodobé
d|u}ropisů,
zixazky
(směnky),283 - KÍátkodobé
"nýd*y't'
333_ Jiné
- Přijaténávratné
331- Zaměsfiranci,
finarrční
výpomocikrátkodobé,
ř nr1'uat'szs _ Zfuazkyz dělenéspiávy'-326
j
*Zdravoft| pojištění'
spoření,342 - ostatni
338--Důchodové
336 soóiánl zabezpeěeni,337
závazkyvůčizaměstnancům,
_
vládni
k osobámmimovybranédaně,iop|atkya jiná obdobnápeněŽitáplnění.34j _ Daň z přidanéhodnoi},.345 Zévaz|<y
- Ziwazkyk vybranýmmísrnimvládniminstitucim'362
v|ádníminstitucím,349
institub,r+l - Závazkyk vybranýmústýednim
operaci,-366
flrraněníoh
- Krátkodobé
operacea opce'364-Zívazky z neukončených
zruÓéní'
363_ Pevnétermínovanó
závaz|<y
cennýchpapirůa podilů,378 - ostatnikalkodobé
_ Závazky Iinaneního
z4iištěni,368- Závazkyz upsanýchnesplacených
zžNazky. "
k 31. l2.).
Óinnosti(skuteč'tosl
k 3 t. l2.) + zisk po zdaněniz hospodařské
B - Příjmyce|kempo konsolidaci(skutečnost

majetkuna celkovémmajetkuúzemníhocelku
c) podílzastaveného
Svazek nemá zastavenýmajetek.
Komentář k poměroqým ukazatelům
Při kontrole výpočtu poměroqých ukazatelůjsme nezjistili odchylky mezi qrpočtem
provedenýmúzemnímcelkem a auditorem.

v[I. Dalšíinformace
Stanovisko svazku Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko knávrhu
přezkoumáníhospodaření

zprásy ovýsledku

Přílohou tétozprávyovýsledcíchpřezkoumáníhospodařeníje,vsouladu sustanovením$ 7
písm' c) zákona ě, 42012004Sb., i písemnéstanovisko svazku Svaz vodovodůa kanalizací
Žďwsko k náwhu zpréxyo ýsledku přezkoumiíníhospodďení.
Vvhotovenodne l5 3.2019.
Auditorská spoleěnost:

HB AUDITI!{G' *.r.o"
1730/ 26
Do|nÍ
59101 ŽdErnad$ářeÍsňl.
tt ez 19
tČo:0o
D|Č:cz6011321g

HB AUDITING s,r.o.
oprávněníě. 078

Ing.Zdeněu
Zastoupená:
ťr"*'

il
odpovědný auditor:
Ing.ZdeněkNovotný,oprávněníě. l 131
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I
Přflohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Pří1ohaA

Přehled právníoh předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávanéhohospodďení
ověřil soulad (popŤ'ověřil soulad s vybran;imi ustanovenímitěchto právních
předpisů).

PřílohaB

Stanovisko statutárníhoorgarrusvazku dle požadavkuustanoveď $ 7 písm' c)
sb,
zákonač,.42al2CI04

PřílohaC

Úoetni záxérka'kÍeroutvoří rozvďra, výkaz zisku a ztráty, pří}oha"přehled
o peněŽníchtocícha přehled o změnách vlastníhokapitalu.

PřílohaD

Finanění výkaa (přehled plo hodnocenÍ plnění rozpoětu územních
samosprávnýchcelkůa dobrovolnýchsvazkůobcí).

PřílohaE

oznaěení všeoh dokladů ajiných materiálů využiých při přezkoumanÍ
hospodďení.

zÁvnnnčnrý
Účnr A HosPoDaŘnxÍ

SYAZU voDovooŮ a KANALIZAcí ŽĎÁnsxo
ZÁ RoK 2018
Svaz vodovodůa kanalizacíŽďársko
Subjekt:
43383513
IČ:
DIČ:
CZ43383513
Subjekty svazku: celkem 81 obcí
Svaz vodovodůa kanalizací Žd'ársko je za|aženČj.Reg'8/93okresnímuřademve Žďaru
nad Sázavou'
Svaz vodovodůa kanalizaci Žďfusko je plátcem DPH.
svx Žo'nrsko zpracovává urzávěrkulx měsíčněa odevzdává1ínaKraj Vysočina.
V roce 2018 zpracovávaltyto výkury:
Yýkaz FIN 2.12 M
Rozvaha
Yýkazzisku a ztsáý
Příloha
Přehled o peněŽníchtocích
Přehled o změnáchvlastníhokapit'rílu
záv érky
Schváleníúčetní
Seznamúčetrrích
do DKCS
iednotekoatŤících

Yýkaz FIN 2-12M

jsou v tis. Kč)
Udaje o plněnípříjmůa výdajůza rok 2018 (údaje
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po aněnách

P]nění
k 31.12.2018

% plnění
kupravenémurozpočtu

l. Třída1 . Daňovépříjmy
2.TŤídaZ*Nedaňovépříjmy 22.063,482,00 24.ól8'1l5,00 3l.100.392,90 126,33
3. Třída3 - Kapitálovépříjmy
449.569,00 299,7|
150'000,00
4'TŤída4- Přijatétransfery
I77.979,044,00 z50.6a1.57,7,4,|243'959,250,47 97,35
200.a42.526,00 215.369.692,47 275.5a9.z12,37 100'05
Příjmy celkem
37'I37'404,00 21.672.41|,44 -3 'J31J70,I2 .14,45
5. Třída5 - BěŽnévýdaje
6. Třída6 - Kapitá|ovévýdaje 208.565.6?3,|8 299.324,a5],'17 268,469'976,99 89,69
245.703.027,18 320.996.463,2| 265.338.90ó'87
82,66
Výdaje celkem
Konso|idace výdajů _ týká se převodů mezi účtySVK, pol' 53z|} 534\ 5345
Sa|do:Příjmůvýdajůpo kons' - 45.660.501'18 . 45.626.770,74 10.I70.305'50 - 22,29
Třída 8 financování
Přdatéúvěrya půjčky
-16.461.498,82 .16.495.z29,26 .|6'263.202,78 98,59
dlouhodobých
Splátkyúvěrů
Změnastavukrát.nabank'účtech 62.122.000,00 62,122'a00,00 7.085.430,83 11,41
organizace
operace z peněŽ.účtů
a vydajů
nemajícíchchar.příjmů
992,533,55
45.660.501'18
Financovánícelkem
45.626.770,74 l0.170.305'50 .22,29

darovanim
Majetek Svazu vodovodůa kanalizacíŽďársko se skládá z pořízení:privaÍizaci,vlastníčinnostÍ,
z obcía vk1adz obcía měst'

maietek
DlouhodobÝfinanční
N edokončenýdlouhodobýmajetek
Majetekpořízenývlastníčinností
kanalizace
Maietekdešťová
Majetek nabytý darem
Majeteknaby!ýs právemhospodďení
Celkem

Pořizovací cena
22.392.9T,84
266.248.487
^97
3.7ó0.090.ó34'00

t8.769.rffi,04
412.372.813,00
675'689'745,00

s.15s.563.824.77

Zůstatkovácena

2,289-230.127,00

15.003.902,00
297.368.823,00
533.628.27s,40
3.t35.231.127,04

Privatizovanýmajetekk 1.7.l994 črriil687'462'5l6,-Kč.VeškerýmajetekSvazu vodovodůa kanalizacíŽďarsko
provozuje VAS a's. divize Žd,ár nad Sazavoudle provomí smlouvy.
zprávu za rok 20l8 dle vyhlášIcyo inventarizaci
švaz vodovodůa kanalizacíŽďersko vypracovai inventarizační
a
provedena
úkona č. 563/199ISb,' o účetnictví
v
souladu
s
ustanovením
Inventarizace
byla
Sb'
č'27ol2u0
komise neshledalažádnézávadyve vodenímajďku. Hmotný
prováděcívyhláškyč.27Ol2o|OSb. Inventarizační
i nehmotnýmajetekje řádně uŽÍvána nevykazuje arámky poškození.Z tohoto titulu komise nenawhuje žádná
nápravnáopatření.
Kě a na pol.2132 příjmyz DPH ve rrýši24.600'05],-Kč'
PÍijmyzanájemnév roce 20l8 činily 104.678.000,00
výnosy p.ód.j. el. energie, plyn, voda na pron. majetku na budově SVr Žd'ársko na účtu602 ve výši
"
l04.400.00Kč.
příspěvekzobcita obyvateleve výši 8.646.900'.Kč.
V ostatníchpříjmechSVK Žďársko obdrželneinvestiční
Kč.
Na investiceobce a městapřispěly v celkovévýši72.543.031,Žďársko obdrŽeltyto dotace:
V roce 2018 Svaz vodovodůa kana|izacÍ
Kěaztohoz
45.671'128,4,]
Po|,42|6-investičnípřijatétransferyzestátníhorozpočtuvcelkovévýši
_kanalizace
ve rnýši
Kč,
Rokytno
Zhoř
ve
výši
31.108'117,16
KanalizaceStránecká
ČR
na;
EÚ SFŽP
Kč,
Kč, Měříl * intenzifikacea rekonstrukceČoV ve qýši3..797.192,99
10.7ó5.818,32
Po|' 41.22- investičnípřijaté transfery od krajů - ve výši 2,766,24|,.Kč na akce ,,Bíezí- novostavba
vodovodu ve výši2'564'641,-Kč,Vídeň_kanalizace ve výši201'600,-Kč...
Par. 2310- voda
Výdaje celkem
Z toho investiční
ýdaie
Z tohoneinvestiční
ýdaje

Kč
174'183.046,30
l55.775'281'93
Kč
.764'3,1
Kč
l'8.407

Par 2321- kanalizace
Kč
|12,644.79./,06
Výdaje ce|kem
Kč
l l2.043'847'06
Z toho investičnívýdaje
Kč
600.950'00
Z toho neirrvestičnivýdaje
a ve výkaze FIN 2-12 M.
lnvestičnínáklady jsou přílohouk tomuto vyúčtování
nákladyjsou členěnyve výkazeFin2-12M k 3l.l2.20l8.
Neinvestiční
Ké
službypeněžrrích
ústavů
'829.263,51
Par. 6310 - úrokyz účtů'
Kč
majetku
321.,|65,pojištěnÍ
majetku
SVK
a
vloženého
Par. ó320
2.25I'950,- Kč
úětům
Par. 6330 - převody v.|astnírn
25.2|I '915,- Kč
Par. 6399_ platbydanía poplatků_ DPH
40'000'. Kč
transferyobcím
Par. 6409- neinvestiční
Svaz vodovodůa kanalizacíŽďársko zďadil majetekdo užívániv pořizovacíhodnotěve výši 143'602.585'.Kč.
Z tohovklad majetkuz obcíve yyši57'63l.526'-Kč.
sVK Žďársko vyřadil majetekv pořizovacíhodnotěve lýši I'472,72I,-Ií.rč'

Uvěry a půjčky
K 3t.l2.2018 má SVK Žd'ársko celkem nesplacenéúvěryve výši50'107.584,39
Kč.
Z tohona akci ,,Zajištění
kvďiý pitnévody....,ť,íní
46.210.584,39
úvěruje 30.6.2022'
Kč- konečnásplatrrost
- konečnásplatnostv roce 4'9 '2020,
A na akci Dyje l činí3.897,000'-Kč
V roce 2018 Svaz vodovodůa kanalizacíŽd'arskouhradilsplátkyúvěrů
Kě.
ve výši16.263.202,78
Rezervnía sociálnífond
Svaz vodovodůa kanalizací Žd'ársko tvor'írezervnía sociá]rrífond. V roce 2018 Svaz vodovodůa kanalizací
Žďrirsko tvořil pouze sociálnífond'
Tvorba fondu se řídí dle vnjÍoorgaaizační
směrnice č. 8/93. Vroce 2018 byla tvorba soc. fondu ve rýši
l01.950'.Kč'čerpání
ve výši 70.254,-Kč .Zťrstatekna běŽnémúčtusociálníhofonduje k31.12.2018činí
44ó.339'.Kč.
Rezervnífond - čerpáníbylo v celkovévýši 450.000,.Kč. odměny čIenům
předsedníctvadle schváleníva}nou
hromadou.Zůstatekna běžném
účťu
u rezervníhofondu k3L,l2.20I8 ie 2.889.9l0,39Kč'
Náklady a výnosy zb\avnía z hospodářskéčirrnostjúčetnÍjednotka
rozdělila do hlavnía hosp.činnosti
koeficientem0,1084.
H|avníčinnost
Hospodářskáčinnost
Náklady celkem
1.937.394,13
1t2.452,675,85
Výnosy ce]kem
1324.334,46
r75.408.73s,76
Výsledek hospodařenív h|avníčinnostipřed zdarrěnímčiní.612.926,75Kě,výs|edek
hospodařeníběžného
účetního
obdobíčinív hlavníčinnosti-613.059.67Kč.
Výs|edekhospodařenív hospodářskéčinnostipřed zdaněnímčiní67.965.549,6lKč,výs|edekhospodaření
období62'956.059'9lKč.
běžnébo
účetního
Rozpočet
na rok 20l8 byl schválenvalnouhromadoudne 28'3.2018 ve v.ýši262.164.526,Kč a předsednictvo
Svazu vodovodůa kanalizacíŽd'arsko schválilo celkem 10 rozpočtoých opatřenívčetněkonečného
rozpočtu,
ktetýv r.20l8 činilv příjrnechi ýdajích 337.491,692'47 Kš,'

RozpočetSvazu vodovodůa kanalizacíŽd'ársko

Příjmy:
Rozpočetschválenýva|nouhromadou vč.konsoIidace
Rozpočtové
opatřeníč.1
Rozpočtové
opatřeníč.2
Rozpočtové
opatřeníč.3
Rozpočtové
opatření č.4
Rozpočtové
opatřeníč.5
Rozpočtové
opatřenÍč.ó
Rozpočtové
opatřeníč'7
Rozpočtové
opatřeníč.8
Rozpočtové
opatřeníč.9
Rozpočtové
opatřeníč.10
Celkem příjmy
Výdaje:
Výdaje včetněkonso|idaceschválenéva|nou hromadou
Rozpočtové
opatřenÍč.l
Rozpočtové
opatřeníč.2
opatřeníč.3
Rozpočtové
opatřeníč.4
Rozpočtové
Rozpočtové
opatřeníč.5
Rozpočtové
opatřeníč.6
Rozpočtovéopatření č.7
Rozpočtové
opatřeníč.8
Rozpočtové
opatřeníč.9
Rozpočtové
opatřeníč.10
Ce|kem výdaje

262.164.526,00
966.598,91
l 193.686,00
273.000,00
15.154.116,43
12.265.804,95
3.995.244,04
8.188.246,71
13.718.257,59
16.148.6s6.35
3.423.s5s.s3
337.491.692,41
262.164.526,00
966.598,91
1.l93.68ó'00
273.000,00
t 5.154.116,43
12.265.804,95
3.995.244.00
8.188.246,71
13.718.257,59
16.148.656,35
3.423.555.53
331.491.692,47

Zpráva o přezkoum:iníhospodařeníSVK Zd'ársko je pří|ohouzávěrečného
účtu.
Audit provedla firma HB AUDITII\G s.r.o.Žďár nad Sázavou.
Zpr acovala:Chalupová Jana
Zd,funad Sázavoudne 22.2.2019
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účtu
a hospodďeníSVK Žďri'sto zatok2018 mohou
Připomínkyknávrhu Závěrečného
členskýchobcíuplafuritpísemnědo doby konánívďné hromady a ústrrěna jednání
občané
valnéhrornady.
Vyvěšeno: iy'8 J,0$
Sejmuto:

