
Komentář k závěrečnému účtu

dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanaIizace BíIovicko za rok 20l5

Hospodaření svazku se v roce 2015 řídilo rozpočtem. kteď byl schváIen va|nou htronradou dne|0.|2l0l4jako vyrovnaný ve Úši 6 23l.ó0o.. Kč' Rozpočtovými opatřenímiby|y během roku upral'eny
rozpočto\'ané prostředky na výši 6 754 800.- Kč.

Úpravou č.J' schvátenou VH dne-4'ó'20]5. by| rozpočet navýšen o 55 3o0.. KČ a byl opět jako
q'rovnaný ve výši ó 286 900.. Kč. K nej\'ětšÍm změnám došlo v odvodu DPH. ve změnt splátek uverua navýŠením nájemného od VAS. a s

Upravou č.2. schvá|enou vH dne 3.l2.2ol5' byl rozpočet nalrýšen o 467 9oo.. Kč a byl opetjakoqrovnaný ve \^ýŠi ó 754 800.- Kč' Největší změnou byla aněna ceny 2a nástavbu suecíy uo*imy
v Kanicích. kÍeni byla !)kÍyla mimořridn:ým nájemným od vAs'a.s.

Ke dni 30.12'2015 bylo provedeno .ozpočtoÝé opaťení č.3. Při kterém nedošlo ke změně q,še
Íozpočtu svazku.

shtečné přÚmy v Íoce 2015 čini|y 7 093 643.55 Kč (plněni |o9'9o %\ a lydaje činily
3 s:4 195.93 Kč (p|něni na 95.83 o/o)' Financovánim ve výši .3 ló9 447.62 Kc (uhrazené sp|átky úveů
a Žměna financí na BU) byl Íozdil mezipříjmy a výdaji vyrovnán'

Svazek v roce 20I5 neposk1'tl nikomu žádné finančni pÍostředky.

V ťoce 2ol5 pokračoval svazek ve sp|álkách dvou úvěrů od ČS' a.s' Na financování projektu
.,Intenzifikacc Čov Bilovice n.Sv...' Bylo v roce 20|5 sp|accno 2 ó00 o0o.- Kč a zbývá uhradit
5 ]00 000.. Kč. Úvěrje splatný do 30'6'2017. Druhý úvér na stavbu ,,Dokončení sDlaškové kana|izace
v obci Kanice.'. ktcrý by| v roce 2014 čerpán ve výši l 327 043.28 Kč a více již čerpán nebudc. stavba
!1i-d:!!&"9 a dofinancována, byl v roce 2015 splacen ve výši ó0 ooo'. rt a zbi'vá uhadil
l 2ó7 043'28'- Kč' Uvěrje splatný do 3l.l2.20l8.

s\'azek neobdÍŽe| v roce 20l5 Žádnou dotaci'

svazek by| v roce 2015 plátcem DPII'

Stav Íinančních prostÍedků t 3|.|2'20|5 na BÚ byl t ooz t t z.lt xe'
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