SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE
náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82
poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
za rok 2016
1. ÚVOD
Svazek obcí Říčany – Ostrovačice (dále jen „Svazek“ nebo „SOŘO“) byl založen v roce 2005 za účelem výstavby
a dobudování splaškové kanalizace v obcích Říčany a Ostrovačice, s napojením se do čerpací stanice v Ostrovačicích
s výtlakem splaškových odpadních vod do čistírny v Tetčicích.
Sídlo Svazku zůstává i nadále na adrese Náměstí Osvobození 340, 66482 Říčany. Korespondenční adresa je
náměstí Viléma Mrštíka 54, 664 81 Ostrovačice, kde se nachází kancelář Svazku. Orgány Svazku jsou dle stanov
předsednictvo, předseda a kontrolní komise.
Svazek není členem žádného sdružení ani jiné právnické osoby.
Svazek nemá žádné fondy.

2. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ
2.1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Rozpočet Svazku byl schválen Předsednictvem Svazku na 39. schůzi dne 11.12.2015. Rozpočet byl schválen jako
ziskový se zapojením položky rezerv kapitálových výdajů. V průběhu roku byla přijata dvě rozpočtová opatření,
jejichž schválení Předsednictvem proběhlo v souladu se stanovami na 41. schůzi dne 8.12.2016. Úpravy se týkaly
v obou případech pouze přesunů mezi položkami výdajů s nulovým dopadem na celkově schváleném rozpočtu.
Údaje v tabulkách jsou uváděny v celých korunách.
ROZPOČET
PŘÍJMOVÁ ČÁST
nedaňové příjmy
přijaté transfery
CELKEM
VÝDAJOVÁ ČÁST
běžné výdaje
kapitálové výdaje
CELKEM
FINANCOVÁNÍ
změna stavu na bankovních účtech
uhrazené splátky úvěrů a půjček
CELKEM

schváleno
315 600,00
2 413 600,00
2 729 200,00

upraveno
315 600,00
2 413 600,00
2 729 200,00

skutečnost
315 339,29
2 413 600,00
2 728 939,29

200 900,00
697 600,00
898 500,00

216 200,00
682 300,00
898 500,00

149 517,06
0,00
149 517,06

582 900,00
-2 413 600,00
-1 830 700,00

582 900,00
-2 413 600,00
-1 830 700,00

-165 822,23
-2 413 600,00
-2 579 422,23

2.2 Komentář k rozpočtovému hospodaření
V roce 2016 hospodařil Svazek pouze s třemi položkovými příjmy, a to z transferů, které představují splátky
podílů na splátkách úvěru a půjčky SFŽP od členských obcí, z nájemného, které inkasuje od Vodárenské akciové
společnosti a.s. Brno, která je smluvním provozovatelem kanalizační sítě, a jako poslední to byly úroky z příjmů na
běžném účtu. Obec Říčany poskytla do rozpočtu Svazku částku ve výši 1 983,4 tis. Kč, z toho na splátku úvěru 1 569,8
tis. Kč a na splátku půjčky od SFŽP 413,6 tis. Kč. Od městyse Ostrovačice obdržel Svazek na splátku úvěru částku
430,2 tis. Kč. Na nájemném vyinkasoval částku 260 tis. Kč bez 21% DPH. S ohledem na dostačující příjmy z nájemného
nepožadoval Svazek od obcí členské příspěvky. Od r. 2012 nevyžaduje ani příspěvky na krytí úroků z úvěru. Třetí
a poslední položkou příjmové části rozpočtu byly zmíněné příjmy z úroků ve výši 739,29 Kč.
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Veškeré výdaje sleduje Svazek ve svém účetnictví prostřednictvím jediného § 2321 – Odvádění a čistění
odpadních vod a nakládání s kaly. Kromě běžných pravidelných výdajů jako jsou materiálové výdaje, náklady na
bankovní poplatky, na odměny za práci, na údržbu a aktualizaci počítačových programů, vydal Svazek např. na
odvodu DPH finančnímu úřadu částku 52,3 tis. Kč, na úrocích z úvěru 41,2 tis. Kč a na úrocích SFŽP necelých 10 tis.
Kč.
Svazek v roce 2016 neprováděl žádné investice, takže kapitálové výdaje vykazovaly 0,- Kč.
Rozpočtová část ‚financování‘ vykazuje pouze 2 položky, a to pol. 8124, která představuje splátku úvěru ve výši
2 mil. Kč a splátku půjčky SFŽP ve výši 413,6 tis. Kč, a dále pol. 8115, která je vyjádřením pohybů na běžném účtu,
přesněji vyčísluje rozdíl mezi uskutečněnými příjmy a výdaji.
Veškeré údaje byly čerpány z účetního ‚Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO‘, který je přílohou
této zprávy.

3. BANKOVNÍ ÚČTY, ÚVĚRY, PŮJČKY
Svazek má jediný bankovní účet, který si na základě smlouvy z 5.12.2006 otevřel u České spořitelny a.s. Brno.
V roce 2016 nepřijal žádný úvěr. Od roku 2008 splácí jediný úvěr, a to od České spořitelny ve výši 48,5 mil. Kč
za účelem dokrytí vlastních a jiných ‚nezpůsobilých‘ nákladů akce ‚Výstavba splaškové kanalizace v obcích Říčany –
Ostrovačice‘. Úvěr by měl být splacen nejpozději do 31.12.2022. Jeho jištění je zabezpečeno rozpočtovými příjmy
obou obcí, a sice u ručitelského závazku 1. ručitele, kterým je Obec Říčany, do výše 83,77 % podílu a u ručitelského
závazku 2. ručitele, kterým je Městys Ostrovačice, do výše 16,23 % podílu.
V roce 2007 uzavřel Svazek ještě smlouvu na poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí
Praha ve prospěch obce Říčany za stejným účelem výstavby kanalizace. Z celkové poskytnuté částky 4 136 019 Kč
bylo fondu již splaceno 90 %, přesněji 3 722,4 tis. Kč. Půjčka je úročena sazbou 1,5% a dle zástavní smlouvy mezi
SFŽP a Obcí Říčany č. 44190511-Z je kryta zástavním právem k nemovitostem, což představují pozemek parc. č. 290/4
a stavba č. pop. 518, vše v k. ú. Říčany.
Přehled stavů bankovních účtů a dlouhodobých závazků:
Účel
ZBÚ – ČS
2058613319/0800

základní bankovní (běžný) účet

ÚVĚR ČS (2007)
213432499/0800

výstavba splaškové kanalizace v obcích Říčany –
Ostrovačice

PŮJČKA SFŽP
sml. č. 44190511

půjčka ve prospěch obce Říčany na akci „Splašková
kanalizace obcí Říčany – Ostrovačice“

stav k 1.1.

splátky

stav k 31.12.

1 022 115,88

1 187 938,11

13 825 000,00

2 000 000,00

11 825 000,00

827 219,00

413 600,00

413 619,00

4. MAJETEK
V roce 2016 neinvestoval Svazek do žádného majetku. K 31.12.2016 byla provedena jako každý rok řádná
inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Provedenou fyzickou i dokladovou inventurou nebyly zjištěny žádné
majetkové rozdíly, přebytky, manka či jiné škody.

4.1 Přehled majetku
ÚČET

NÁZEV

018
021
031
042

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
CELKEM

počáteční stav

206 878,00
137 756 668,06
74 500,00
158 000,00
138 196 046,06

konečný stav (brutto)

206 878,00
137 756 668,06
74 500,00
158 000,00
138 196 046,06

Nedokončený dlouhodobý majetek obsahuje počáteční náklady v podobě projektové dokumentace z r.2008
na plánovanou rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Panská zahrada v Říčanech a náklady na projekt a správní
poplatky na akci ‚prodloužení splaškové kanalizace v ulici Osvobození – Drekonty v Ostrovačicích‘.
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K 1.1.2016 evidovaná podmíněná pohledávka na podrozvahovém účtu 945 v podobě 1 ks směnky v hodnotě
10 mil. Kč, která byla vystavená v roce 2007 ve prospěch Svazku jako finanční záruka na kvalitu provedeného díla
(stavba splaškové kanalizace) zhotovitelem tj. Sdružením firem VHS Brno a.s. a IMOS Brno a.s., byla v březnu 2016
zrušena. Důvodem bylo odstranění závad na části reklamovaného díla v záruční době.

4.2 Přehled závazků a pohledávek
V roce 2016 nepřijal Svazek žádné závazky v podobě úvěrů, půjček či návratných finančních výpomocí. Rovněž
žádné neposkytl. Dosud splácí pouze úvěr z roku 2007 (splátky od r. 2008) a fin.výpomoc od SFŽP (viz výše).
ÚČET

POHLEDÁVKY
KRÁTKODOBÉ – bez pohledávek
DLOUHODOBÉ

469

z toho – ostatní dlouhodobé pohledávky:
469.110 – Říčany – podíl na úvěru
469.111 – Říčany – půjčka SFŽP
469.120 – Městys Ostrovačice – podíl na úvěru

POHLEDÁVKY CELKEM

ÚČET
321
331
342
343
451
452

ZÁVAZKY

počáteční stav

0,00
13 749 210,28

0,00
11 335 610,28

10 136 481,21
827 219,00
2 785 510,07

8 566 6681,21
413 619,00
2 355 310,07

13 749 210,28

11 335 610,28

počáteční stav

KRÁTKODOBÉ
Dodavatelé
Zaměstnanci
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
DLOUHODOBÉ
Dlouhodobé úvěry (ČS)
Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé (SFŽP)
ZÁVAZKY CELKEM

konečný stav

17 650,00
2 420,00
1 700,00
300,00
13 230,00
14 652 219,00
13 825 000,00
827 219,00
14 669 869,00

konečný stav

17 469,00
2 420,00
1 700,00
300,00
13 049,00
12 238 619,00
11 825 000,00
413 619,00
12 256 088,00

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Svazek účtuje systémem tzv. podvojného účetnictví. Jako rozpočtová organizace účtuje prioritně podle
rozpočtové skladby o příjmech a výdajích uskutečněných ve sledovaném účetním období tj. kalendářní rok. K tomu
účtuje o skutečných nákladech a výnosech příslušného účetního období (princip akruálnosti). Tento systém tak
přináší dvojí výsledek hospodaření. Prvním je „výsledek rozpočtového hospodaření (VRH)“ a je rozdílem příjmů
a výdajů účetní jednotky, druhým pak „hospodářský výsledek (HV)“ a vychází z rozdílu výnosů a nákladů.

VÝNOSY – NÁKLADY
příjmy
výdaje
financování (splátky úvěru)
VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

+2 728 939,29
-149 517,06
-2 413 600,00
+165 822,23

VÝNOSY – NÁKLADY
výnosy
náklady
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

+1 458 108,29
-1 915 568,06
-457 459,77

6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, využil Svazek zákonné
možnosti a požádal o provedení přezkumu svého hospodaření za rok 2016 odbor kontrolní a právní Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Dne 11.10.2016 byl proveden tzv. dílčí přezkum hospodaření Svazku a následně 13.4.2017
konečné přezkoumání. Závěrečný výrok konstatoval, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Úplné znění kontrolní
zprávy je přílohou tohoto Závěrečného účtu a tvoří jeho nedílnou součást.
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7. PŘÍLOHY
1.

Účetní výkaz sestavený k 31.12.2015 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí „Fin 2-12 M“

2.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
Říčany – Ostrovačice, okres Brno – venkov vč. zápisu z dílčího přezkoumání

Ing. Tomáš H á j e k
předseda Svazku

Zpracovala:
V Ostrovačicích dne

Jiřina Škvařilová, účetní
29. května 2017

Kompletní návrh Závěrečného účtu za rok 2016 vč. účetních výkazů uveřejněn
na internetových stránkách Svazku na adrese www.ricany-ostrovacice.cz
a na elektronických úředních deskách Obce Říčany a Městyse Ostrovačice.
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí Říčany – Ostrovačice
na adrese Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54 (Úřad městyse Ostrovačice).
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