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plnění příjmů a výdajů za rok2020 v tis. Kč

schválený
rozpočet
26.000
Třída 5 -béžnévýdaje 19.246
Třída 6 - kapitál.výdaje I7.754
37.000
Výdaje celkem
Saldo: příjmy-výdaje -11.000
Třída 8 - financování 11.000

Příjmy celkem

upravený

skutečnost

rozpočet

26.273
2I.246
15.754
37.000
-10.727
10.727

26.752
20,126
9.493
29.619
-2.867
2.867

Úaale o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalšíchfinaněních operacích v plném ělenění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně (výkaz FIN 2-12, rozbot ěerpáni příjmŮ
a výdajů),

SMO BV schválila 2. rozpočtovézměny.
Veškerénedaňové přrjmy byly získány s platných smluv avykézány ve finančnímvýkazu.
Hlavní rozdil salda tvoří ýdaje na akci ,,Obnova potrubí DN400, DN 400 ateáI"
a nedoěerpané kapitálové výdaje na investičníakce v třídě 6. Akce se během roku
projednávaly a jednotlivé informace upřesňovaly na jednáníclr představenstva.
Béžnéýdaje jsou nižší,úspory byly v oblasti platů a oprav, občerstvení,PHM a kóerpání
docházelo v souladu s úpravami v rozpočtu.
Hospodářský výsledek roku 2020 je zisk 4.508.108,40 Kč a o rozhodnutí bude jednáno
na valné hromadě.
2) Hospodářská činnost

činností. U SMO BV se činnost hlavní rovná
je
plátcem
daně zpříjmu právnických osob a DPH.
ěinnosti podnikatelské, SMO BV

SMO BV

se nezabývážáďnollhospodářskou

3) Stav účelovýchfondů
SMO BV přidělila na účetnerozděleného zisku minulých let částku 7 .73] .321,60 Kč.
Sociální fond stav k31.12,2020: I39.543,31 Kč
Tvorba a čerpání je podle zásad směrnice ě. 25 z 01.1 1.2018
4) Peněžníoperac€

fýkajícíse sdružených prostředků

Splátky vroce 2020byly podle smluv dodrženy a činily celkem 1.510.000 Kč. SMO BV
poskytla v roce 2020 novou zápůjčkuMěstu Týn nad Vltavou na 2 akce ,,Kolodějskávodovod oprava",,,Předčice-vodovod-výstavba nového vodovodního řadu" v celkové částce
8.000.000 Kč. Obci Lodhéřov byl půjčen1.000.000 Kč . Veselí nad Lužnicí,Dobšice, ZáhoŤí,
Modrá Hůrka d|lži za nesplacené půjčky6.345.000 Kč. SMO BV má ještě v dlouhodobém
finančnímmajetku investičníúčetu společnosti Conseq, EnCor Funds SICAV a.s.
v přeCpokládané částce 41.180,430 ,7I Kě.
SMO BV neměla v roce 2020 žádný dlouhodobý závazek vůčistátu, závazky jsou jen
krátkodobé.

SMO BV účtujeo závazcich okamžikem uskutečněníúčetníhopřípadu, tj. k datu vzniku
závazkll. K31.I2.2020 činítato krátkodobé závazky 1.485.000 Kč a je to zŮstatek ÚČtu
dodavatelé 867.000 Kč, na zá|ohách 31Kč, DPH 311.000 Kč a ostatni závazky plynoucí
z pracovně-právních vztahů 276.000 Kě.
stav základního běžnéiro účtu
Termínovaný vklad krátkodobý
Jiné běžnéúčty-soc. fond

I7.190.046,55 Kč
30.630.306,96 Kč
139.543,31 Kě

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO BY zarok2020
Přezkoumání hospoclaření provedla firma AUDIT 99, s.r.o., Český Krumlov k22,04.202I.
Přezkoumání bylo provedeno podle zákona ě.9312009 Sb., o auditorech a změněn někteqých
zákontl, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standartu č.52, dalšíchrelevantních

předpisů vydaných Komorou auditorů Českérepubliky podle ustanovení §10 zákona
č. 42012004 Sb. o přezkoumání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů pro Sdružení měst a obcí Bukovská voda.
Závér zprávyz Provedli jsme přezkoumání hospodaření územníhosamosprávného celku
Svazku měst a obcí Bukovská voda zarok2020 nazákladé údajůo ročnímhospodaření.
Na zálJadě provedeného přezkoumání jsme dospěli knázoru, že hospodaření podle rozpočtu,
hospodaření s ostatními ťrnančnímiprostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2020
ve všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími finančníhospodaření DSO
a zobrazení těchto skutečnostív účetnícha finančníchvýkazech je ve všech významných
ohledech v souladu se zákonem o účetnictvía předpisy vydanými k jeho provedení.
S finančnímiprostředky bylo hospodařeno v souladu s rozpočtem.
Při přezkoumání hospcdaření nebyly zjištěny nedostatky.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 42012004 Sb.
hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření SMO
přílohou k závěrečnému účtua je k dispozici u ředitele SMO BV.

Schváleno Valnou hromadou ďne: 24. 06.202I usnesením č. 29 12021

V Dolním Bukovsku: 23.04.202I
Zpracovala: Ing, M, Čqrná
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