Svazek obcí Vodovod Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže

IČO 65028376

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
dle § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
R o z b o r h o s p o d a ř e n í – plnění rozpočtu
PŘÍJMY v Kč
Upravený rozpočet
Skutečnost
Příjmy z pronájmu pozemků
1 000,778,-Pronájem vodovodu od ČEVAK
659 000,659 000,Úroky z běžného účtu
1 000,95,74
CELKEM
661 000,659 873,74
VÝDAJE v Kč
Nákup materiálu
59 000,53 642,Nájemné za pozemek
2 000,0,Nákup služeb
8 600,8 531,Opravy a udržování
20 000,0,Platby daní a poplatků
4 000,3 750,Investice - stavby
621 000,620 900,50
Poplatky za vedení účtu
5 000,3 009,CELKEM
719 600,689 832,50
Skutečné příjmy jsou nižší než skutečné výdaje, schodek rozpočtu ve výši 29 958,76 Kč byl pokryt z
rezervy na běžném účtu vytvořené v minulých letech.
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2017
Budovy a stavby
29 919 443,10 Kč
Pozemky
Oprávky ke stavbám
15 272 469,-- Kč
Nedokončený majetek
Samostatné mov.věci
368 704,--Kč
Základní běžný účet
Oprávky k samost. věcem
56 529,--Kč
Dodavatelé
Drobný dlouhod.majetek
85 577,--Kč
Oprávky k DDHM
85 577,- Kč

225 310,-- Kč
775 112,50 Kč
37 918,33 Kč
166 745,-- Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke SR, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, národnímu fondu a
jiným rozpočtům
Svazek obcí nepřijal žádný příspěvek nebo dotaci.
Stav nesplacených úvěrů a půjček 0,- Kč
Svazek obcí neprovozuje hospodářskou činnost a není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017
Přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovod Kremže provedl Krajský úřad Jihočeského kraje a
uskutečnilo se ve dnech 4.10.2017 a 16.5.2018 Závěr z přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání
hospodaření DSO za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčích přezkoumání, které již byly napraveny..
Celá zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu a je spolu s účetními výkazy k nahlédnutí
v sídle Svazku obcí ( Úřad městyse Křemže č.dveří 105).
Závěrečný účet byl schválen na jednání valné hromady svazku obcí dne 29.6.2018
Vyvěšeno: 30.6.2018
Sejmuto:
Závěrečný účet v plném rozsahu včetně výkazů a zprávy o přezkoumání hospodaření
v elektronické podobě na http://www.kremze.cz/vodovod/dokumenty-ke-stazeni/

je zveřejněn

