
Komentář k závěrečnému účtu

Hospodďení svazku se v loce 2016 řídilo fozpočt,etlL kleý byl schviá.lea valnou luomadou dne
3,12.2015 jako qŤov!]aný ve lyši 5 991 200'- Kč. Rozpočtoyými opatřeními byly běhern roku upmveny
Iozpočtované Eostředky na yýši 6 396 000'- Kč.

Úpravou č.1, schválenou VH dne 27.6.20l6' byl rozpočet navýšen o 206 400,- Kč a byl opět jako
v}Ťovnďrý ve výŠí 6 197 ó00'- Kč. K největšíťo změnrám došlo ve zrněně úhrady na novou sť€chu Čs
vodovodu Kalice, stavba byla dokončena oproti plánu aŽ v roce 2016 a naÚšenim příspěvku i výdajů na
přípojky. vody a kana]izace.

Upravou ó'2, scbvál9nou vH dne 24' l1.2016, byl rozpďet navýšen o l88 400,- Kč a byl opětjako
vylovnaný ve výši 6 386 000'- Kč' Ngjvětši zÍněnou by1o snižení odvodu daně PPo' naqÝšení nrákladů na
opra\y kanalizace.

Ke &i 24,1l'2016 bylo provedeno rczpočtové opaťeni č.3, při kterém nedošlo ke změnč Úše
rozpočtu svazku'

Ke dni 31'12.2016 provedl předseda v souladu s rozhodnutím vH lozpočtové opaťení č.4, při
kt€Ťem došlo ke zÍněrtě v"ýše rozpďfu svazku ve ýdajích i příjmech o 10 000'- Kč. Jedna.lo se o změnu v
příjmu dotace na tiLroky z úvěru a změnu ve v'idajích m PŤipojky vody.

Skutečné příjmy v roce 20ló ěinily 5 335 143'88 Kč (plnění 100'02 %) a ýdaje čini|y
3 013 371'09 Kč (plnění na 96,09 7o). Finalcováním ve ýši - 2 32| 772'79 Kě (\bÍazrné splátky úvěru
a aněna financí na BÚ) byl rozdil mezi píjmy a výdaji qtovnán.

Svazek v roce 20l6 aeposkytlnikomu á<lné ťrnančDJ Prosťe-dky.

V roce 2016 pokračoval svazek ve splátkrich dYou úvěrů od CS' a.s. Na financování projekfu
,'Int€Dzifikace Čov Bíloúce n'sv.... Bylo v roce 2016 splaceno 3 200 000'- Kč a zbývá uhradit
2 l00 00o'- Kč. Úvěr je splatný do 30.6.2017. Dtuhý úvěr !a stavbu ,'Dokončení splaškové kalaliz^ce
v obci Kanice.., kteý byl v roce 2014 čerprín ve vyši l 327 04328 Kč a víc€ již čerpán nebude, stavba
byla dokončena a dofinarrcován4 byl v Íoce 2016 splacen ve ýši 60 000,. Kč a zbýá uhradit
1 207 043,28,. Kč. Úvěrjo splatný do 31.l2.20l8.

Svazek obdrŽel od Jihomoťavského kÍ8je v |oc€ 2016 dotaci na úroky z úvěru Íra stavbu
''Intenzifikace Čov BíIovice n.Sv'.. ve výší 69 000.- Kč' kterou v řádném termínu \Túčtoval'

svaz€k byl v ro€€ 2016 plátc€m DPH.

Stav finančních prosťedků k 31.12'2016 na BÚ byl 123 834'36 Kč.
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