„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
17. listopadu 138/14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2017
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) zahájil svoji činnost 20.4.1993 na základě
registrace u okresního úřadu v Blansku. Na konci roku 2017 bylo členem Svazku 76 členských obcí.
Hospodaření Svazku v roce 2017 se řídilo rozpočtem na rok 2017 schváleným valnou hromadou dne
19.12.2016. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Schválený rozpočet byl upraven pěti změnami rozpisu
rozpočtu.
Svazek hospodaří s infrastrukturním majetkem v celkové hodnotě 2 995 832 778,00 Kč v následujícím
členění.
majetek nabytý privatizací
majetek nabytý vlastní činnost
majetek nabytý darem
majetek nabytý vkladem obcí
majetek nabytý právem hospodaření

1 079 250 220,00 Kč
1 186 220 403,00 Kč
352 270 310,00 Kč
37 691 635,00 Kč
340 400 210,00 Kč

Dalším majetkem Svazku je DDHM ve výši 15 473 522,85 Kč a samostatné movité věci ve výši 994 313,10 Kč.
Inventarizace majetku proběhla na základě Příkazu k provedení inventarizace s termínem provedení 31.1.2018,
s výsledkem – inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Svazek splácí úvěry v celkové zůstatkové hodnotě 77 010 498,47 Kč a poskytnutou půjčku v zůstatkové
hodnotě 8 082 586,34 Kč.
Úvěry a půjčka:
Komerční banka
Česká spořitelna
Česká spořitelna
ČMZRB
SFŽP (půjčka)

18 394 014,00 Kč
28 499 056,67 Kč
18 321 427,80 Kč
11 796 000,00 Kč
8 082 586,34 Kč

splatnost

31.12.2022
30.6.2022
30.9.2022
4.9.2020
31.12.2024

V roce 2017 obdržel Svazek následující dotace a investiční příspěvky:
Od JMK:
Sulíkov – napojení vrtu SU 1-08
Od Mze:
Újezd u Boskovic-napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
Ludíkov-intenzifikace ČOV

575 100,00 Kč
3 033 000,00 Kč
5 101 000,00 Kč

Od MŽP:
Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace 2. fáze
Lipůvka a Svinošice-zásobení obcí pitnou vodou

44 703 940,80 Kč
3 466 590,56 Kč

Investiční příspěvky od členských obcí

25 667 805,57 Kč

V roce 2017 Svazek poskytl neinvestiční příspěvek obcím ve výši 1 315 715,00 Kč.
Součástí závěrečného účtu Svazku je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od
1.1.2017 do 31.12.2017 - přezkum hospodaření provedla společnost TOP AUDITING, společnost s ručením
omezeným, Koliště 1965/13a, Brno.

Závěr z přezkoumání
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou
skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.
C. Upozornění na případná rizika
Při přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu svazku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
ukazatel

podíl v %

podíl pohledávek na rozpočtu
podíl závazků na rozpočtu
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

11,03
26,25
0,00

E. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
Územní celek provedl propočet poměru dluhu v souladu se zveřejněnou metodikou ve Zprávách
Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2017. Dluh územního celku nepřekročil
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a jeho podíl na těchto příjmech činí 34,82 %
.

Boskovice
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Přílohy ke komentáři:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
Rozvaha – bilance k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Příloha
Závěrečný účet za rok 2017
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

