Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace,
Lechovice č. 32 za rok 2012, IČ:70417598
(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Členové svazku: Obec Bantice, Obec Lechovice, Obec Práče
Kontaktní údaje svazku:
telefon: 515 271 206
e - mail: lechovice@volny.cz
Svazek není plátcem DPH.
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty
Náklady celkem
922.897,10 Kč
Výnosy celkem
789.389,77 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním Ztráta 126.477,33 Kč
Daň z příjmů právnických osob
7.030,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění
Ztráta 133.507,33 Kč
Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31.12.2012
ZBÚ u KB Znojmo
270.415,62 Kč
Rozpočet na rok 2012
Valná hromada svazku schválila dne 20.4.2012 pro rok 2012 schodkový rozpočet. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 4.4.2012 do 20.4.2012.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2012 se svazek řídil rozpočtovým provizoriem
schváleným valnou hromadou svazku dne 28.12.2011.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č.1/2012 a č.
2/2012. Rozpočtová opatření byla schválena valnou hromadou svazku.
RO č.
1/2012
2/2012

schváleno VHS
02.05.2012
10.12.2012

změna příjmů
+
0,00
+
0,00

změna výdajů
+ 120.300,00
+
0,00

změna financování
120.300,00
0,00

Schválený rozpočet Svazku obcí pro VaK na rok 2012 schodkový ve výši:
Příjmy :

777.100.00,- Kč

Výdaje : 856.100,- Kč

Financování:

79.000,- Kč

Přehled plnění rozpočtu v Kč
Rozpočet Rozpočet
schvál Upravený
ený

Skutečnost

tř.4 – přijaté dotace
tř.2 – nedaňové příjmy
Celkem příjmy po konsol.

0,00
0,00
0,00
777.100,00 777.100,00 812.733,77
777.100,00 777.100,00 812.733,77

tř.5 – běžné výdaje
tř.6 – kapitálové výdaje
Celkem výdaje po konsol.

748.100,00 902.300,00 794.540,00
108.000,00 74.100,00
0,00
856.100,00 976.400,00 794.540,00

%
plnění
SR

%
plnění
UR

104,59
104,59

104,59
104,59

106,21

88,06

92,81

81,37

Financování

79.000,00 199.300,00 -18.193,77

-23,03

-9,13

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí v sídle Svazku VaK Lechovice
č.32. Rozpočet příjmů i výdajů byl téměř naplněn.
V porovnání s rokem 2011 došlo ke snížení příjmů o 448,53 tis.Kč (v roce 2012 nebyl příjem
neinvestičních dotací od obcí na úhradu pokuty ČIŽP) a ke snížení výdajů o 354,68 tis.Kč (v
roce 2012 nebyly výdaje z důvodu úhrady pokuty ČIŽP). U příjmů ze stočného došlo
v porovnání s rokem 2011 ke zvýšení o 114,41 tis.Kč.
Z toho např.: snížení příjmů – neinvestiční dotace o 574,92 tis.Kč
zvýšení příjmů – stočné o 114,41 tis.Kč
snížení výdajů – úhrada sankcí jiným rozpočtům o 286,00 tis.Kč
snížení výdajů – platby daní a poplatků o 59,93 tis.Kč
Dotace ze státního rozpočtu v roce 2012 nebyly čerpány.
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2012 nebyly čerpány.
Svazek v roce 2012 nečerpal žádnou půjčku, úvěr ani přechodnou finanční výpomoc.
Majetek
Majetek
018 DDNM
021 Budovy a stavby
028 DDHM
042 NDHM
Celkem

Počáteční stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31.12.
10.021,00 Kč
0,00 Kč
7.941.198,00 Kč
0,00 Kč
83.834,10 Kč 4.440,00 Kč
7.842.446,00 Kč
0,00 Kč
15.877.499,10 Kč 4.440,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

10.021,00 Kč
7.941.198,00 Kč
88.274,10 Kč
7.842.446,00 Kč
15.881.939,10 Kč

Inventarizace majetku
Řádná inventarizace majetku byla provedena na základě schválené směrnice o inventarizaci
dle platných předpisů ke dni 31. 12. 2012. 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.
Výsledky inventarizace byly projednány a schváleny na jednání valné hromady svazku
konané dne 29. 4. 2013.
Vedení účetnictví
Svazek účtoval v roce 2012 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 708.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
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 2012 Svazku obcí pro vodovody a
kanalizace, Lechovice 32, 671 63 byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření, které proběhlo dne 11. 09. 2012 a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření, které se uskutečnilo dne 19.02.2013. Závěr při přezkoumání hospodaření Svazku
obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice 32, 671 63 za rok 2012 – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a
kanalizace, Lechovice 32, 671 63 za rok 2012 je nedílnou součástí závěrečného účtu.
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 2012
Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Rozvaha
Příloha
Výkaz zisku a ztrát
Všechny výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři na OÚ Lechovice, OÚ Práče a
OÚ Bantice během úředních hodin příslušných úřadů po dobu vyvěšení Návrhu závěrečného
účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice č. 32 za rok 2012.
Na elektronických úředních deskách vyvěšeno ve stejném období.
V Lechovicích dne 6.6.2013
Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet svazku: Věra Slámová
Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.6.2013
Sňato z úřední desky dne:
Schváleno valnou hromadou dne:
Josef Juráček
jednatel svazku

