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zÁvĚnpčxÝ účEr A řIospooaŘExí
SvAZU \/oDo\IoDU A I(ANALIzecí žĎÁnsro

ZA RoK 2016

Subjekt: Svaz rrodovoclů a lranalizací Žcl'ársko
IC: 43383513
DIČ: CZ43383513
Subjek§ svazku: celkem 81 obcí
Svaz vodovoclů a kanalizací Žcl'ársko je založen Č.j. Reg.8/93 Okresním ťtřadem y" Žd'árl
nad sázarrou.
Svaz voilovodťr a katralizací Žd'ársko je plátcem DPH.

SYK Žd'árslio zpracovál.á uz:ir.ěrku 1r rr-iěsíčně a odevzdává jí na Kraj Vysočina.
V roce 2016 zptacovár,al t11o výkazy:
VÝkaz FN 2-12 M
Rozl,,alra
Výkaz zisku a ztrát7,

Příiolia
Přehlecl o perrěžních tocícli
Pi,eh]ed o zrněnáclr r,lastního kapitáiu
Schválení ťrčetní závěl ky
Seznan ťLčetních jeclnotelr patřících do DKCS

Yýkaz FIN 2-12M
Uclaje o plnění pr'rjmů n 1,ýdajir za rok 201 6 (ťrdaje jsou v tis,Kč)

Schválený Rozpočet Plnění 9'o plně;rí
rozpočet pozměllácl-r k31.]2.2016 kupravenélnurozpočtLr 1

1. Ti-ícla 1 - Dariové příjrny
2 Třícla2-Nedaňovépříjm1, 21.203.596,00 21.644 126.00 21.6l4.420.8,1 99,86
3. Třída 3 - Kapitálové příjm1, 3 147.710,48 8.147.7l0,48 ]00.00
.1, Ti-ícla4 - Přrlaté transferl,, 131.784.932,00 )15.524.161.90 150.467 898.22 85,72
Příj my ce]lrem 152.988.528,00 205.316.604,38 l 80.230.029,54 87,78
5 Třída 5 Běžné výclaje 34.833.962,00 20.105.100,39 11 182 616,41 8E,45
6 Třícla 6 Kapitálové r,l,daje 172.7E0.341.00 2,34.245,816.43 I11,915.9]9.62 ,/3.39

Výdaje celkem 207,61,1.303,00 254.350.9l6,82 l89.698.536,03 74,58
Konsolidace výdajů - týká se převodů mezi úrčt1, SVK. pol. 534l, 534],5J-l5
Saldo: Př-íjrnti výclajťr po kotls. - 54.625.775,00 - 49.034.3í2,14 - 9.468.506,49 19,31
Třída 8 fitrancováni
Přrlaté útr,ěry a pťtlčky
Splát§úlvčiťrdlor,rhodobých -1060E.67],00 - 16.200.133,56 -16,200.133"15 100,00
Operace z penez ítčďr orgariizace
neniajících chal.pr'íjmťr a výdajťr 65.2,34 446.00 65.234.446,00 ]5 a76._+05,q.1 ja,82
Financování celkern 5,1.625.775.00 49.031,312,11 9..168.50ó,49 19,3l



pořizovací ccrla zůstatlror,á cerra

Dlorrlrodobý fi nančrrí lr. ajel.ek ,7 ]9r q]7 R0

Nedoltončený dloLrh oclobý maj etek ] _51.41 1.758,72

Majetekpořízelývlastníč:iriností 3.50,§.402,814,00 2.11] 251 .643,00

Maj etek clešt'ová ]<arraljzace 1 8,673, E48,00 ] 5.631.287,00

N4aj etek nabl.tý darerrr 409.480.80E,00 309 337 643,00

|vlajetek nabytý s prár,errr hospodaření 617.879.399.00 506 231 423,00

Celkem 4.,725.247.605,52 3.002.463.996,00

Ma_jetek Svazlr vodovodťl a karraíizaci Žcl'ársko se skllrclá z pořízelrí: privatizací, vlastl-tí činností, clarovánítn
z obcí a vklad z obcí a rněst.

Plivatjzovaný maiete]< 1t 1.7.1994 činj1 687 462.516.-Kč Vešlterj nla_jetel, St,azu t,oclovoclů alranalizaciŽd'ársko
pror,ozLrje \/AS a.s. divize Žcl'át nac1 SázavoLl clJe provozní smlortr.,\,,

Svazr,,oclovoclůaltatra]izacíŽd'árskovlpracova1 irrvental-izačrrízprávuzalok2016cllev1,1rláškyoilvclltarizaci
č 2]0,'2010 Sb. lnr,errtarizace b1,];1 proveclena l souIaclu s usta]lo\/eni]l zákona č ,563/1991 Sb.. o ťrčetnictví a
plováděcívl4rlášli,r,č.210l20l0Sb. Irli,entarizačníkorrriseneshlecla]ažádnézár,ac]yvevedenírnajetkLr Hn,iotný
i nehrnotný rnajetel<_je řádně užíván a nevvkazltje známky poškození Z tohoto titulLl ]<olrrise rrentrr,lJrtrje žác1llá

nápravrlá opatření
Pr'ijnry,zarrájernnévroce 20]6činil_r, 102239.,§03,70 I(čalrapol 2132příjnll,z DPF]vevýši21.43I340,-Kč.
Výnosy z procle_ie el.energie,,pJ1/]1,voda na pron,najetkrr na budovč S\/K Žcl'ár,sko na účtu 60? l,e úši 94 000.-Kč
V ostatních příjrnecb SVI( Zcl'ársko obcll,že] rreilr.estiční příspěr,ek z obcí lra obyvatele l,e výši 8,678.700,-Kč.
Na ilvestice tlbce a nrěsta pŤispěJy v celkor,é rlši 32.464._5 1].-i(č, Dále SVK Žc]'ársko lněJ pi-íjern z plocleje
rnajetl<ol,ých poclílri ve výši 2.882 800.-Kč. A příjem rra pol 3122 pr'rjaté příspěr,kl,na pořízení clJorth.najetku
z SVI(MO s r.o ve výši 4.719.,576,4E I(č na D,r.ji TI -rra pro_jektovott dokr-trr.errtaci.
V roce 2016 Svaz voclovoclťr a kanaiizací Žcl'árslto obdržel § to clotace:
Pol. ,l213 inl,estičrrí př,ijaté trans[er,\, zSFŽP ČR- celkeln ve r,ýši.115 212,82 I(č a ztoho na tl,to akce;
"Kana]izace Dornanín,2 et " r"e výši 8E 611,94 Kč a lra Zajištění ltvalitl,pit,r,ocly,. l,e v,od soustavČ
j ih.T\4olavy.. " r.e výši 326.600,8 8 T{č.

Po1. 42l6 - investičrrí př,ijaté transferl, ze státnílro rozpočtrr v celkové výši 29 245.618,08 Kč a z to}ro
z OPŽP Fond solrc]ržnosti na : Kanalizace Domanírr,2.et ,' r,e výši t .'506 403,05 1(č, Zaiištění kva]itv pit.r,,oc11,

vevocl.sousLavějih N{orav_1 ...l,e rr,"-ši 55_52.2]5.03Kč.ZNlinjstelstvazenrědělství ČR naa]<ci ..JánTt, ČOVa
kanalizace" r,c výši l6 187.000,-Kč a na ..Věchrror,- karralizace" r,e ,,Ýši 6.000.000,-Kč.
P o]. 422,2 - investiční př-ij a té tran sfery ocl liraj ťr ve r,Ýši 1 31 I.324,- I(č na akci ..,Iárny-CIOV a karl a]izace"

Par. 2310 - 1,ocla
Výdaje ce1kem
Z toho investiční v,v--claje

Z toho neir.vestični výclaje

Pztl, 232.1 - lianalizace
Výdaje cellrem
Z toho investiční výdaje
l toho ncinre>ticni rrdaje

102. j 89.591.21 Kč
88.551 395,62 Kč
13.E38.195,59 Kč

84.145.784,89 Kč
83.364 524,00 Kč

781"260,89 Kč
Irrvestiční náklacly jsou přílohou li torrruto r,r,-Lrčtování a ve rl,kaze FN 2-12 NJ,

Ne jrrvestiční náklady jsoLr čJeněLly ve výkaze Fin2- 12 M k ] 1 .I2 2016

Par. 6310 - ulo§ z účtťr, služby peněžuích ústaťt 89 ] ,944,41 Kč
Par. 6320 pojištěni majetklr SVK a v]ožerlé]ro majetkr"r 330"_-§99,- Kč
Par, 6330 převod1, vlastním úrčtťrm E.292,568.52 Kč
Par, 6399 - platby claní a poplatkťr DPH - 9"3]1.261.- Kč
Par. 6402 liidaje z fin" v_r,pol'ádání rllinulých let-

tj příspčr4q,obcírnnainvestice ajejiclrrllúlčt 3.025,315.- Kč

Svaz vodovoclťr a kanalizaci Žd'lrrsko zaiadj] n;tjetek c1o užívárrí v pořizovací hoc]notě ve výši 155,216"7ó2,-Kč.
Z tolro vklad rnajetklr z obcí ve výši 10.621 0,i7,-Kč.
SVK Žtt'ár,sko v_vr'adil majete1, v pořizor,ací hodlrotě ve v_vši 1.062.707,-Kč.



Úvěry a prijčky
K3I.12.2076 má SVK Žd'ársko cellrenl nesplacené úr,ěrr. r e l.j,ši 82.727.331,56 I(č.Ztohonaakci."ZirjiŠtěníkvalitypitnévody...i'činí74.870,33t,sáre konečrrásplahlostúr,ěrrrje 3l 3.2022.A na a']tci Dyje I činí 7.857.000,-Kč korlečrrá splatriost r ro 9.2020.
V roce 20)6 Svaz vodovoclŮ a kanalizací Žd'álsko uhradi1 sp úr,ěrťr ve rryši 16 200 ] 33,15 Kč.Rezervní a sociální foncl
svaz vodovoclů a kalralizací Žd'ársko tvoří rezervní a sociáhí fond v roce 20] 6 s,az voclo,oclů a kanalizacíŽd'ársko tvor'il pouze sociální fond.
Tvorba fondu se řídí dle vnítroorganizaČní sněrrrice, V roce 0 1 6 b_vla tvorba soc. fonclu ve r,ýši 93 .3 92,_Kč.Čerpání ve výŠiÓ2.803,- KČ .Zťrstatek na běžnénl ťrčtlr socii rlro lorrdu je k 31.]2.2016 +tÓ.sst,_T(e.
Rezervní fond-
ČerPání bY1o v celkor'é \}7Šj 450.000,-Kč ,oclně , členlim přeclseclnictva clle schvá]ení valnorr hromadou.
Zůstatek na běžnélrr ťtčtu u rezervního forrdu k 1. l2.2016 je 3,789.9 10.39 Kč.

NákladY a výnosY z hlavní a z hospodářské čimostí účetní jednotka rozclělila do hlavní a hosp čirrnostikoeficienterrr 0,1 l 8124.

Náklady ce]kenl
Výnosy ce]]<etr-l

Hlavni činnost
123.193,06

19.329.258.89

Hospodářská činnost
l l0.3l1 .551 ,15
143.297.598,98

218.222,974,00
3.759.620,00
9.226.538,89

17.397.233,99
6,875.826,50
3.858.363,00
5.977.057,00
3.767.704,00
z.223.998,00

- 152.26\00
270.551.050,38

278.222.974,00
3.,759.620,00
9,226.538,89

17.397.233,99
6.875.826,50
3.858.363,00
5.977.057,00
3.161.704,00
2.223.998,00
- 752.265,00

270.551.050,38

Výsledeli lrospodaření v hlayní Činnosti přecl zclatrěním činí 18,606.161,99 Kč, vÝslec]ek hospodařeníběžného írčetního obctobí činí v hlavní činnosti 18.606.065,83 Kč.
VÝs|eclek lrosPodaření r'hosPoclářské Činnosti před zdaněnínr činí 37.760.290,09 Kč, výsleclek hospodařeníběžného účetního období 32.980.041,23 Kč.

RozpoČetnarok2016 by1 schválen valnou hrollac]ort clre 31.3.20 l6 ve rl,ši 2I8.222.914,-Kč api.edseclnictvoSvazu vodovodŮ a kanalizaci Žcl'árs]<o schváli1o celkem 9 rozpočtových opatřerrí včetr-Lě konečiiého rozpočtu,který r, r.2016 činil v příjnreclr i v_vclajích 270.551.050,3S Kč.
Rozpočet Svazu vodo1,oclů a kanalizací Žd'ársko
Příjmy:
Rozpočet schválený valnou hromadott r,č.kollsolidace
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatřeni č.2
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatřerrí č.,l
Rozpočtové opatřen í č.5
Rozpočtové opatření č.6
Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č.8
Rozpočtové opatření č.9
Celkenr příjrny
Výdaje:
Výdaj e- schválené val.hronad ott
Vý-daj e včetně konsolid ace sclrválené va 1lro tt hromadotr
Rozpočtové opatřerrí č.1
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtor,é opatře ní č.3
Rozpočtové opatrYení č,4
Rozpočtové opaíření č,5
Rozpočtové opatření č.6
Rozpočtové opatření č,7
Rozpočtové opatření č.8
Rozpočtové opatření č.9
Celkem výdaje

zpráva o přezltotrmání hospocIaření svk Žd'árslto je přílohou závěrečného účtu.Audit provedla íirma HB AIIDITING s.r.o. Žcl'ár nac] Sázilvott.

Zpr acovala: Kratochvílová
Zd'ár nad Sázavou dne 23,2.2Ol1 S-,a: vodrwgrin! a kas:jizecí

le 3.1lí rsl-:o\ý Vc, á'r,::liiá 2
591 01 Žetár nad §álZ<.lVOt]


