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Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 
 

 

Závěrečného účtu za rok 2019 
sestavený ke dni 31. 12. 2019 

 

 

Údaje o organizaci 

  Název Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 

  Adresa Lechovice č. 32 

    67163  Lechovice 

  IČ 70417598 

  Právní forma Svazek obcí 

 

 

Kontaktní údaje 

  Telefon 777 158 800 

  E-mail svazeklechovice@volny.cz 

 

 

Doplňující údaje o organizaci 

 

 

Obsah závěrečného účtu 

  I.   Rozpočtové hospodaření - detailně 

       Analýza příjmů a výdajů po měsících 

       Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících 

       Měsíční stav finančních prostředků 

       Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících 

  II.  Porovnání aktivních a pasivních účtů 

       Porovnání nákladových a výnosových účtů 

       Porovnání závazků a pohledávek 

       Porovnání příjmů a výdajů 

  III. Majetek 

  IV.  Komentáře 
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Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně: 
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Plnění příjmů a výdajů 

 

Valná hromada Svazku obcí pro VaK schválila dne 2. 5. 2019 rozpočet svazku na rok 2019 s příjmy ve výši: 

15.878.000,00 Kč s výdaji ve výši 20.528.000,00 Kč a financováním ve výši 4.650.000,00 Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 

na úřední desce od 15. 04. 2019 do 30. 04. 2019 

Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 se svazek řídil rozpočtovým provizoriem schváleným valnou hromadou Svazku 

dne 16. 12. 2019 

Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/2019, č. 2/2019, č. 3/2019. Rozpočtová 

opatření byla schválena valnou hromadou svazku. 

 

Hospodaření organizačních složek 

 

Dotace ze státního rozpočtu v roce 2019 byla čerpána - dotace z MZE na výstavbu nové ČOV ve výši  14.513.345,93 Kč 

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2019 nebyly čerpány.  

Svazek v roce 2019 čerpal půjčku od KB a. s. ve výši 5.000.000,00 Kč. V roce 2019 byly uhrazeny splátky ve výši 

333.900,00 Kč a úhrady na úrok ve výši 74.549,86 Kč. 
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Přijaté neinvestiční transfery od obcí 

 

Příjemce                               Pol                                          Kč 

Obec Lechovice                  4121                                 288.000,00 Kč                                          

 Obec Bantice      4221                                136.000,00 Kč         

Obec Práče      4221                                376.000,00 Kč 

 

Přijaté   transfery od obcí celkem neinvestiční          800.000,00 Kč                                         

 

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací 

 

Inventarizace majetku 
 

Řádná inventarizace majetku byla provedena na základě schválené směrnice o inventarizaci dle platných předpisů ke dni 

31. 12. 2019. Inventarizace byla podložena inventarizačními soupisy majetku a přílohami. Byl porovnán stav skutečný - 

fyzický se stavem účetním a nebyly zjištěny rozdíly. Dokladová inventarizace účtů včetně soupisů pohledávek a závazků 

byla podložena výpisy z účtů a soupisy k jednotlivým účtům, pohledávek a závazků a příloh. 

 

Schválení účetní závěrky 
Účetní závěrka za rok 2019 bude předložena členům valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace ke schválení 

na Valné hromadě v termínu do 30. 6. 2020. 

 

Vedení účetnictví 
Svazek účtoval v roce 2019 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění, vyhlášky MF ČR č.410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní 

jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb č.701 až 710. 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

 
Přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno pověřenými pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje na 

základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Svazku obcí pro vodovody a 

kanalizace, Lechovice 32, 671 63 byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo 

dne 15. 11. 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 6. 3.2020. Závěr 

při přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice 32, 671 63 za rok 2016 – nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice 32, 

671 63 za rok 2019 je nedílnou součástí závěrečného účtu. 

 

Usnesení 
Valná hromada schvaluje: 

V souladu s ust. §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů celoroční hospodaření svazku včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a to bez výhrad. 

 

Součástí Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice č. 32 jsou tyto přílohy: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice č. 32 za rok 2019 

Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M 

Přehled zařazeného majetku 
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