Závěrečný účet
dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko za rok 2012
Hospodaření svazku se v roce 2012 řídilo rozpočtem, který byl schválen valnou hromadou dne
20.12.2011 jako vyrovnaný. Rozpočtovým opatřením byly sníženy rozpočtované prostředky.
Schválený rozpočet svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko byl vyrovnaný a ve výši
57 769 000,- Kč. Úpravou č.1 byl rozpočet snížen o 5 734 000,- Kč a byl opět jako vyrovnaný ve výši
52 035 000,- Kč.
Na základě aktualizace ve vývoji financování stavby „Intenzifikace ČOV Bílovice n.Sv.“ byl
úpravou č.2 rozpočet snížen o 10 300 200,- Kč a byl vyrovnaný ve výši 41 734 800,- Kč.
Následovala dvě rozpočtová opatření, č.3 a č.4, při nichž se výše rozpočtu nezměnila a dne
13.11.2012 schválila VH svazku 5. a poslední úpravu rozpočtu. Touto poslední úpravou byl rozpočet
snížen o 16 494 600,- Kč na 25 240 200,- Kč. Šlo především o zrušení rezervy, vratku DPH od FÚ
a úpravu stavu na BÚ.
Skutečné příjmy v roce 2012 činily 25 254 439,84 Kč (plnění na 100,01%) a výdaje činily
25 014 166,12 Kč (plnění na 98,70%).
Svazek v roce 2012 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“, ale nedošlo
k čerpání tohoto úvěru.
V roce 2012 pokračoval svazek ve splátkách úvěru od ČS, a.s. na financování projektu
„Intenzifikace ČOV Bílovice n.Sv.“. Bylo splaceno 1 200 000,-Kč a zbývá uhradit 11 700 000,- Kč. Úvěr
je splatný do 30.6.2017.
V roce 2012 svazek neobdržel dotaci od JMK. Dotaci na projekt „Intenzifikace ČOV v Bílovicích
n.Sv.“ ve výši 3.601.000,00 Kč z roku 2011 dočerpal svazek k 30.9.2012. Z důvodu změny plátcovstí
DPH svazek vrátil z dotace na Jmk částku 772 417,81 Kč.
Svazek obdržel dotaci na projekt „Intenzifikace ČOV v Bílovicích nad Svitavou“ od SFŽP ČR ve
výši : neinvestiční ... 0,00 Kč, investiční … 1 265 901,59 Kč, dále SF EU ve výši : neinvestiční ... 0,00
Kč, investiční ... 21 520 330,32 Kč. Tyto poskytnuté finanční prostředky se týkají výdajů vynaložených
na projekt „intenzifikace ČOV Bílovice nad Svitavou“ v roce 2009 až 2012 a byly řádně použity na
předmět dotace.
Svazek byl v roce 2012 plátcem DPH.
Stav finančních prostředků k 31.12.2012 : BÚ ... 3 657 228,20 Kč
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