SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ BUKOVSKÁ VODA
Závěrečný účet za rok 2016
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v tis. Kč
schválený
rozpočet
Příjmy celkem
20485
Třída 5 – běžné výdaje
11245
Třída 6 – kapitálové výdaje 8880
Výdaje celkem
20485
Saldo: příjmy-výdaje
0
Třída 8 – financování
- 360
Splátky úvěrů a půjček
- 360

upravený
rozpočet
20417
12657
7558
20216
201
- 201
- 360

skutečnost
20422
12510
433
12943
7479
- 7479
- 360

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů
a výdajů).
SMO BV schválila 3. rozpočtové změny.
Veškeré nedaňové příjmy byly získány z platných smluv a vykázány ve finančním výkazu.
Výdaje jsou nižší v třídě 6 kapitálové výdaje a jsou čerpány jen z 6%. Tato skutečnost je dána
zejména nedofinancováním navržených akcí obnovy a oprav.
Nižší běžné výdaje v třídě 5 ve výši 99% jsou méně významné.
Hospodářský výsledek roku 2016 je zisk 6.983.677,54 Kč a o jeho rozdělení bude rozhodnuto
na valné hromadě.
2) Hospodářská činnost
SMO BV se nezabývá žádnou hospodářskou činností. U SMO BV se činnost hlavní rovná
činnosti podnikatelské. SMO BV je plátcem daně z příjmu právnických osob a DPH.
3) Stav účelových fondů
SMO BV přidělilo z hospodářského výsledku za rok 2015 na účet nerozděleného zisku
minulých let částku 5.894.785,92 Kč.
Stav sociálního fondu k 31.12.2016 je 55.599,70 Kč. Tvorba a čerpání je podle zásad
směrnice č. 13 ze dne 30.6.2011.
4) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků
Splátky v roce 2016 byly podle smluv dodrženy a činily celkem 3.288.566,- Kč. SMO BV
neposkytla v roce 2016 žádnou novou zápůjčku své členské obci nebo svému odběrateli.
Dlouhodobou zápůjčku od SMO BV řádně splácí obce Kardašova Řečice, Veselí nad Lužnicí,
Dírná, Záhoří. SMO BV nemělo v roce 2016 žádný dlouhodobý závazek vůči státu, závazky
jsou jen krátkodobé.
SMO BV účtuje o závazcích okamžikem uskutečnění účetního případu, tj. k datu vzniku
závazku. K 31.12.2016 činí tyto krátkodobé závazky 840 tis. Kč a skládají se ze zůstatku účtu
dodavatelé 80 tis. Kč, daně z příjmu 373 tis. Kč, DPH 280 tis. Kč a ostatních závazků
plynoucích z pracovně-právních vztahů 107 tis. Kč.
Poskytnutý úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši Kč 4 737 000,00 Kč
určený na akci REKO ÚV D. Bukovsko je splácen ve stanovených termínech a je zachycen na
účtu 452, jehož stav k 31.12.2016 ve výši 1.047 tis. Kč je odsouhlasen na výpis ČMZRB
Praha.

K 31.12.2016 činí hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci 1047 tis. Kč.
Stav základního běžného účtu
20.933.552,39 Kč
Termínovaný vklad krátkodobý
30.205.746,87 Kč
Jiné běžné účty
21.387.966.40 Kč
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2016
Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT 99, s.r.o., Český Krumlov.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy: Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku
Svazku měst a obcí Bukovská voda za rok 2016 na základě údajů o ročním hospodaření.
Na základě provedeného přezkoumání jsme dospěli k názoru, že hospodaření podle rozpočtu,
hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2016 ve
všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími finanční hospodaření DSO a
zobrazení těchto skutečností v účetních a finančních výkazech je ve všech významných
ohledech v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy vydanými k jeho provedení.
S finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu s rozpočtem.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2016 bude
přílohou k závěrečnému účtu a je k dispozici u ředitele SMO BV.

V Dolním Bukovsku 9.3.2017
Předkládá Ing. Marie Černá, ekonom SMO BV
Závěrečný účet byl schválen bez výhrad na jednání valné hromady dne 30.3. 2017
usnesením č. 8/17.

