
 
 

Závěrečný účet a hospodaření 
 

dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko za rok 2013 
 
 
 Hospodaření svazku se v roce 2013 řídilo rozpočtem, který byl schválen valnou hromadou dne 
18.12.2012 jako vyrovnaný. Rozpočtovými opatřeními byly nepatrně upraveny rozpočtované prostředky. 
 
 Schválený rozpočet svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko byl vyrovnaný a ve výši           
6 082 900,- Kč.  
 Úpravou č.1 byl rozpočet snížen o 4 900,- Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši  6 078 000,- Kč. 
 Na základě aktualizace ve vývoji financování svazku byl úpravou č.2 rozpočet zvýšen o 49 400,- 
Kč a byl vyrovnaný ve výši 6 102 700,- Kč. 
 Změny nastaly především z důvodu posunu harmonogramu prací „Dokončení splaškové 
kanalizace v obci Kanice“, kdy tato stavba bude oproti plánu zahájena i financována až v příštím roce. 
Tyto změny byly prováděny vůči rozpočtované rezervě.  
 
 Skutečné příjmy v roce 2013 činily 2 902 807,21 Kč (plnění na 100,00 %) a výdaje činily             
2 109 650,60 Kč (plnění na 46,85 %).  
 
 Svazek v roce 2013 neposkytl nikomu žádné finanční prostředky. Svazek sjednal v roce 2012 
Smlouvu o úvěru s ČS, a.s. na stavbu „Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice“ ve výši                 
2 500 000,- Kč, ale ani v roce 2013 nedošlo k čerpání tohoto úvěru. 
 
 V roce 2013 pokračoval svazek ve splátkách úvěru od ČS, a.s. na financování projektu 
„Intenzifikace ČOV Bílovice n.Sv.“. Bylo splaceno 1 600 000,-Kč a zbývá uhradit 10 100 000,- Kč. Úvěr 
je splatný do 30.6.2017. 
 
 Svazek obdržel v minulých letech dotaci na projekt „Intenzifikace ČOV v Bílovicích nad 
Svitavou“ od SFŽP ČR. Stavba byla dofinancována v předchozím roce 2012 a v roce 2013 byla stavba 
zkolaudována a na SFŽP ČR byla předána Závěrečná zpráva k čerpání dotace.  
 
 Svazek byl v roce 2013 plátcem DPH. 
 
 Stav finančních prostředků k 31.12.2013 : BÚ ... 2 849 840,83 Kč 
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            ing. Vladimír Kalivoda 
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