Závěrečný účet a hospodaření
dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko za rok 2014
Hospodaření svazku se v roce 2014 řídilo rozpočtem, který byl schválen valnou hromadou dne
13.12.2013 jako vyrovnaný. Rozpočtovými opatřeními byly upraveny rozpočtované prostředky.
Schválený rozpočet svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko byl vyrovnaný a ve výši
12 607 000,- Kč.
Úpravou č.1, schválenou VH dne 14.11.2014, byl rozpočet navýšen o 1 551 600,- Kč a byl opět
jako vyrovnaný ve výši 14 158 600,- Kč.
Na základě aktualizace ve vývoji financování svazku byl rozpočtovým opatřením č.2 k 31.12.2014
rozpočet upraven bez změny celkové výše a zůstal vyrovnaný ve výši 14 158 600,- Kč.
Změny nastaly především z důvodu zařazení prací na opravě kanalizace v Bílovicích n.Sv.,
Trávníky a několika drobnými aktualizacemi položek podle skutečných nákladů. Výraznou položkou,
ovlivňující plnění rozpočtu je převod do a z ČNB, která se nerozpočtovala a činila v příjmech stejnou
částku jako ve výdajích 5 487 500,- Kč.
Skutečné příjmy v roce 2014 činily bez převodu z ČNB 9 618 089,94 Kč (plnění 96,12 %)
a výdaje činily bez převodu z ČNB 11 079 940,47 Kč (plnění na 96,65 %). Financování činilo
1 461 850,53 Kč.
Svazek v roce 2014 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 a v roce 2014 čerpal jedinou částku z tohoto úvěru ve
výši 1 327 043,28 Kč a více již úvěr nebude čerpán, stavba byla dokončena a dofinancována.
V roce 2014 pokračoval svazek ve splátkách úvěru od ČS, a.s. na financování projektu
„Intenzifikace ČOV Bílovice n.Sv.“. Bylo splaceno 2 200 000,-Kč a zbývá uhradit 7 900 000,- Kč. Úvěr
je splatný do 30.6.2017.
Svazek obdržel v dotaci na projekt „Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice“ od SFŽP, SR
ČR a Jmk v celkové výši 5 421 479,82 Kč. Stavba byla v roce 2014 dofinancována a zkolaudována.
Svazek byl v roce 2014 plátcem DPH.
Stav finančních prostředků k 31.12.2014 : BÚ ... 552 985,75 Kč
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