Svazek obcí Daníž - vodovody Šatov

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Daníž vodovody Šatov za
rok 2020
sestavený k 31. 12. 2020
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
Údaje o organizaci:
IČ: 0075011361, DIČ: CZ0075011361
Název: Svazek obcí Daníž – vodovody Šatov
Adresa: Šatov 124, PSČ 671 22
Kontaktní údaje:
Telefon: 515 221 662
ID DS: nemá zřízenu
E-mail: ousatov@volny.cz, miluse.tatarova@obecsatov.cz
webové stránky svazku : wwwdanizvodovody.cz
Doplňující údaje o organizaci:
Členské obce - Městys Šatov a obce Havraníky a Hnanice.
Organizační uspořádání:
a) Valná hromada (každý člen - obec disponuje 2 hlasy).
b) Předsednictvo ( 6-ti členný orgán).
c) Revizní komise (3- členná).
Předsedkyně: Ing. Lenka Stupková
Místopředseda: Bc. Martin Dvořák
Svazek obcí Daníž vodovody Šatov je plátcem DPH.
Svazek obcí Daníž vodovody Šatov nevedl v roce 2020 hospodářskou činnost.
Svazek obcí Daníž vodovody Šatov zajišťuje dodávku pitné vody do členských obcí
Havraníky, Hnanice a Šatov a zajišťuje provoz vodárenských zařízení a péči o ně.
Od 1. 1. 2010 bylo na základě smlouvy provozování a údržbě vodovodů a vybírání vodného
převedeno firmě VAS, a.s., Brno, divize Znojmo.

Rozpočet Svazku obcí Daníž vodovody Šatov na rok 2020
V roce 2020 se hospodařilo od začátku roku dle schváleného rozpočtu, který byl schválen
Valnou hromadou dne 17. 12. 2019.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ Šatov, Havraníky a Hnanice od 29. 11. 2019
a schválen byl beze změn dne 17. 12. 2019 jako vyrovnaný v objemu:
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Údaje o plnění rozpočtu svazku - přehled příjmů a výdajů za rok 2020
Vycházíme z údajů Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2020 a
vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2020.
Rozpočet a jeho plnění

Schválený

Upravený

Skutečnost v Kč

Příjmy celkem po konsolidaci
Z toho: daňové
nedaňové
transfery

198 500,00
0,00
189 300,00
9 200,00

198 500,00
0,00
189 300,00
9 200,00

218 202,90
0,00
209 277,90
8 925,00

Výdaje celkem po konsolidaci
Z toho: běžné
kapitálové

198 500,00
198 500,00
0,00

198 500,00
198 500,00
0,00

123 030,27
123 030,27
0,00

Saldo příjmů a výdajů : 95 172,63
Návrh střednědobého výhledu svazku byl zpracován a schválen Valnou hromadou dne
17. 12. 2019 na roky 2021 – 2023.
Přehled přijatých investičních a neinvestičních dotací v roce 2020
Svazku Daníž vodovody neobdržel v roce 2020 žádnou z výše jmenovaných dotací.
Přehled přijatých neinvestičních příspěvků :
V roce 2020 přijal Svazek Daníž členské příspěvky od obcí ve výši 8 925 Kč.
Zůstatek účtů svazku vedených v Komerční bance Znojmo k 31. 12. 2020
231 0010 ZBÚ :
231 0011 Rezerva:

263 704,38 Kč
149 994,00 Kč

V září 2018 byl založen ve svazku druhý bankovní účet u Komerční banky u pobočky
Znojmo pro finanční prostředky jako rezerva na údržbu vodovodu.

Přehled hospodaření s majetkem v roce 2020
Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020 v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem :
Z toho: DDNM:
Dlouhodobý hmotný majetek celkem:
Z toho : Stavby:

32 443,90
32 443,90
13 686 260,23
13 686 260,23
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Účetní závěrka – výsledek hospodaření Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2020
V souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími
právními předpisy byla provedena řádná roční účetní závěrka DSO sestavená k 31.12.2020 a
k projednání ke schválení bude předložena na jednání Valné hromady svazku do 30.6.2021.
Všechny finanční a účetní výkazy byly zpracovány ve stanovených termínech.

Hospodářský výsledek
Vycházíme z údajů výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31. 12. 2020 a vyjadřuje rozdíl mezi
výnosy a náklady.
Výnosy celkem v roce 2020:
230 066,52 Kč
Náklady celkem v roce 2019:
389 427,89 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období:
- 159 361,37 Kč
__________________________________________________________________________
Náklady v roce 2020 byly o 159 361,37 Kč vyšší než výnosy, z tohoto důvodu výsledek
hospodaření Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2020 činil ztrátu -159 361,37 Kč a daň
z příjmů právnických osob za rok 2020 činí 0,00 Kč.
Svazek Daníž vodovody Šatov nečerpal v roce 2020 žádný úvěr a neposkytoval dotace
ani příspěvky jiným subjektům.

Inventarizace majetku
Řádná inventarizace majetku byla provedena v souladu s § 29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění, s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
v platném znění a v souladu s vnitřní směrnicí o inventarizaci a na základě plánu inventur na
rok 2020.
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.
S výsledky inventarizace budou členové seznámeni na nejbližším jednání Valné hromady.
Vedení účetnictví
Účetní jednotka svazek vedla v roce 2020 účetnictví v plném rozsahu v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo provedeno na základě žádosti svazku
Daníž vodovody Šatov v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí kontrolory
KúJmk Brno.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 je dle § 17odst. 5 zákona
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů součástí závěrečného účtu a je
jeho přílohou.
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Součástí Návrhu závěrečného účtu Svazku Daníž vodovody Šatov jsou tyto přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku Daníž vodovody za rok 2020.
Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k 31. 12. 2020
Všechny výše uvedené přílohy jsou dostupné k nahlédnutí v plném rozsahu na úředních
deskách Úřadu městyse Šatov a obecních úřadů Havraníky a Hnanice.
Zveřejněno: Šatov

2021

Sejmuto: Šatov

2021

Hnanice

2021

Hnanice

2021

Havraníky

2021

Havraníky

2021

Na elektronické úřední desce vyvěšeno ve stejném období včetně uvedených příloh v plném
rozsahu.

______________________________
Předsedkyně svazku
Ing. Lenka Stupková

Návrh závěrečného účtu Svazku Daníž vodovody Šatov byl bez připomínek občanů projednán
a
spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření Svazku Daníž vodovody Šatov schválen
Valnou hromadou dne:

2021 a to bez výhrad.

Po schválení Návrhu závěrečného účtu Valnou hromadou se stává
Závěrečným účtem Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2020.
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