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IČ: 
DIČ: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko 
43383513 
CZ43383513 

Subjekty svazku: celkem 80 obcí 
Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko je založen Č.j . Reg.8/93 Okresním úřadem ve Žd'áru 
nad Sázavou. 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je plátcem DPH. 

SVK Žd'ársko zpracovává uzávěrku 1 x měsíčně a odevzdává jí na Kraj Vysoči na. 
V roce 2015 zpracovával tyto výkazy: 
Výkaz FIN 2-1 2 M 
Rozvaha 
Výkaz zisku a ztrát y 
Příloha 

Přehled o peněžních tocích 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 
Schválení účetní závěrky za rok 20 14 

Výkaz FIN 2-12M 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 20 15 (údaje jsou v.tis.Kč) 

Schválený Rozpočet Plnění 

rozpočet po změnách k 31. 12.20 15 
I. Třída I - Dai"lové příjmy 
2. Třída 2 - Nedaňové příjmy 19.067.300,00 24 .249.978,00 24.240.311,85 
3. Třída 3 - Kapitálové příjmy 14.307.200,00 14.307.200,00 
4. Třída 4 - Přijaté n'ansfery 133 .1 26.277,00 137.905.5 16,08 77.088.660,15 
Příjm y celke m 152.193.577,00 176.462.694,08 115.636.172,00 
5. Třída 5 - Běžné výdaje 27.760.012,00 19.637.929,06 24.826.2 I J ,04 
6. Třída 6 - Kapitá lové výdaje 187.234.108, II 219.601.289,13 93.486.745,9 I 
Výdaje celkem 214.994.120, 11 239.239.218,19 118.312.956,95 
Konso lidace výdajů - týká se převodů mezi účty SVK, pol. 5342,5345 
Sa ldo : Přij mI' výdajl. po kons. - 62.800.543.1 1 - 62.776.524,1 J - 2.676.784,95 
Tříd a 8 fin ancován í 
P řij até úvěry a pfijčky 

% plnění 
k upravenému rozpočtu 1 

99,96 
100,00 
55,90 
65,53 

126,42 
42,57 
49,45 

4,26 

Splátk-y úvěrů dlouhodobých 
Operace z peněž.účtů organizace 
nemajících char.příjmll a výdajů 
f<i na ncování celkem 

-15.991.323,89 - 16.015.342,89 - I 6.0 I 5.342,24 100,00 

78 .791.867,00 
62.800.543,11 

78.79 1.867,00 
62.776.524, II 

Ve Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko k 31.12.2015 bylo 80 obci. 

18.613.507,95 
2 .676. 784,95 

23,62 
4,26 

Majetek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se skládá z pořizeni: privatizací, vlastni činností, darovanim 
z obcí a vkJad z obcí a měst. 

Pořizovací cena Zůstatková cena 

D louhodobý finanční majetek 24.382.977,80 
Nedokončený dlouhodobý majetek 117.360.024,85 

Majetek pořízený vlastní činnosU 3.394.604.707,00 2.13 1.584.896,00 

Majetek dešťová kanalizace 18.165 .205,00 15.497.777,00 

Majetek nabytý darem 407.260.560,00 3 14.201.482,00 



.-~~~------------------------------------------------------, 
Majetek nabytý s právem hospodaření 577.252.342,00 480.245.277,00 

Ccll,cm ______________ __ 4-'.,,5-'.3'-9-'.025.8 16,65 ____ . __ 2-'.9'-4_1.-'-52.9.432,0_0 ___ __ -' 

Privatizovaný majetek k 1.7.1994 č inil 687.462.516,-Kč. Veškerý majetek Svazu vodovodlt a kanalizací Žďársko 
provozuje VAS a.s. divize Žd'ár nacl Sázavou dle provozn i smlouvy. 
Svaz vodovodů a kanaljZ:'1cí Zd1ársko vypracoval inventarizační zprávu za rok 20 15 dje vyhlášky O inventarizaci 
Č. 270120 I O Sb. Tnventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona Č. 563/199 1 Sb. , o účetnÍctví a 
prováděcí vyhlášky Č. 27012010 Sb. Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení majetku. Hmotný 
i nehmotný majetekje řádně užíván a nevykazuje známky poškození. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná 
nápravná opatření. 
Příjmy za nájemné v roce 20 15 činily 93.869.243 ,-Kč . V ostatních příjmech Svaz vodovodů a kanalizací obdržeJ 
splátku půjčky od obce Nová Ves II Nového Města na Moravě v celkove v)'š i 4.410.000 , -Kč. Obec Nová Ves 
splatila v roce 20 J 5 již celou půjčku, kterou měla hradit do roku 2021. 
V ostatních příjmech SVK Žďársko obdržel neinvestiční příspěvek z obcí na obyvatele ve výši 8.680.000 ,-Kč. 
Na investice obce a města přispěly v celkové výši 32 .531.359,-Kč. Dále SVK Žďársko měl příjem z prodeje 
majetkových podílu ve výši 14.307.200,-Kč. 

V roce 20 15 Svaz vodovodll Cl kanalizací Žd'ftrsko obdržellvto dotace: 
Pol. 4213 - investičn í přijate transfery z SFŽP ČR - ve výšÍ 573.507,88 Kč na akci "Kanalizace Domanin,2.et." 
Pol. 4216 - investiční přijaté transfety ze stárního rozpočlu ve výši 9.749.634,20 Kč na akci "Kanalizace 
Domanin,2.etapa" 

Par. 2310 - voda 
Výdaje celkem 
Z toho invest iční výdaje 
Z toho neinvestiční výdaje 

Par 232 1 - kanalizace 

59.480.249,55 Kč 
46.458.569,05 Kč 
13.021.680,50 Kč 

Výdaje celkem 48.926.643,26 Kč 

Z toho investiční výdaje 47.028.176,86 Kč 
Z toho neinvestiční výdaje 1.898.466,40 Kč 

Invest i čn í náklady jsou přílohou k tomuto vyúčtování a ve vi/kaze FiN 2-12 M. 
Neinvestiční náklady jsou členěny ve výkaze Fin2-1 2 M k 31. 12 .20 15. 

Par. 6310 - úroky z účtú, služby peněžních ústavů 
Par. 6320 - poji štěn í majetku SVK a vloženého majetbt 
Par. 6330 - převody vlasb1Ím účtům 
Par. 6399 - platby daní a poplatků - DPH 
Par. 6402 - výdaje z fin. vypořádání minulých let-

tj. příspěvky obcím na investice ajej ich vyúčL 
Par. 6409 - úhrady sankcí jiným rozpočtům - FÚ 

SI8.173 ,07 Kč 
283.358,- Kč 

5.554. 159,07 Kč 
2.941688,- Kč 

307.047,- Kč 

1.639,- Kč 

Svaz vodovodů a kanalizací Zd'ársko zafadil majetek do uživáni pořízený vlas lní Člllllostí v pořizovací hodnotě 
ve výši 506.215.975,-Kč. Nejvyšší částkou ze zařazeného majetku do užíváni bylo zařazení akce 
"Zajištění ~'Vality pitné vody ve vod. soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko" subprojekt č.I - Doplnění 

technologie a rekonstrukce- ÚV Mostiště v celkové výši 455.164.293,-Kč. Na rento subprojekt - Doplnění 
technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště SVK Žd'ársko obdrže! dotaci ze SFŽP ČR a EU v hodnotě 
330.619.619,-Kč. 

Subprojekt Č. 3 Přivaděč Mostiště - ČS Ovčíma byl zai'azen do majetku ji ž v r. 201-1. 

Do Svazu vodovodů a kanalizaci Žďársko obce vloži ly v roce 20! 5 majetek ve výši 63.438 . I 74,-Kč v pořizovac í 
hodnotě. 

Kanaliz~cc Domanín,2.eL 
Tuto stavbu stavěla firma SPH stavby, 5.1".0. Bystřice nad Pernštejnem ve výši 2S.S56.365,-Kc. 
Na 1uto stavbu SVK Žďársko obdržel v roce 2015 dotaci ze SFŽP ČR ve ,,;'S i 573.507.88 Kč a z Ministerstva 
životního prosrredí - EU ve výši 9.749.634,20 Kč. 
Ko laudační souhlas byl vydán v měsíci prosinci 2015 a do užívání bude stavba uvedena v měsíci leden 2016. 
Celková dotace na Mo stavbu byla od sržp ČR a Min.životního prosti-edi ČR z EU ve výši 18. 152.192,41 Kč a 
od města Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na tuto akci ve výši 8.502.222 ,-Kč. 



Úvěry a půjčky 
K 31.12.2015 celkový nesplacený úvěr na akci "Zajištění kval ity pitné vocly .. " č i n í 89.090.464,71 Kč 
konečná splatnost úvěru je 31 .3.2022. 
K 31.12.2015 celkový nesplacený úvě r na akci Dyje I č iní 9.837 .OOO ,-Kč - konečná splatnost v roce 4.9.2020. 
V roce 2015 Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko uhradil splátky úvěrll ve \')'ši 16.0 15.342,24 Kč. 
Rezervní a sociální fond 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko tvoří rezervni a sociá ln í fond. V roce 2015 Svaz vodovodů a kanal izací 
Žďársko tvořil pouze sociá lnJ fond. 
Tvorba fondu se řídí dle vnitroorganizační směrnice. V roce 20 15 byla tvorba SOC. fondu ve výši 87.000,-Kč, 
čerpání ve výši 63 .784,- Kč .Zllstatek na běžném účtu sociá lního fonduje k 31 .1 2.2015 389 .392 ,-Kč. 

Čelllání bylo V celkové výši 450.000,- odměny členům předsedni ctva dle schválení valnouluomadou. Zi'rstatek 
na běžném účtu u rezervního fondu k 31.12 .2015 je 4.239.910,39 Kč. 

Náklady a výnosy z hlavní a z hospodářské činnosti účetní jednotka rozdělila do hlavní a hosp.činnosti 
koeficientem O, I 16854. 

Náklady celkem 
Výnosy celkem 

Hlavní činnos t 

790896,05 
17.9 11.899,26 

• 

Hos podářská činnost 

I 14.576.026,27 
135854.023,94 

Výsledek hospodařen í v hlavní čin nosti před zdaněním činí 17.121.605,19 Kč, výsledel{ hospodaření 
běžného ú četního období činí v hlavn í činnosti 17.121.003,21 Kč. 
Výsledek hospodaře n i v hospodál'ské činnosti před zdaněním činí 25.971.984,65 Kč, výsledek hospodaření 
běžného účetního období 21.277.997,67 Kč . 

Rozpočet na rok 20 15 byl schválen valnou hromadou dne 26.3.20 15 ve výši 230.985.444,-Kč a předsedniGtvo 
Svazu vodovodtl a kanalizací Žďársko schválilo celkem 9 rozpočtových opalření včetně konečného rozpočtu , 
který v r.20 15 činil v příjmech i výdajích 255.254.561,08 Kč. 

Rozpočet Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko 
Příjmy: 

Rozpočet schvá lený valnou hromadou vč.lmnsolidace 

Rozpočtové opatření č.I 

Rozpočtové opatření č.2 

Rozpočtové opaU-ení č.3 
Rozpočtové opatření č.4 

Rozpočtové opa tření č.5 
Rozpočtové opatření č.6 
Rozpočtové opatření č.7 

Rozpočtové opatření Č.S 

Rozpočtové opatr'ení č.9 
Celkem příjmy 
Výdaje: 
Výdaje- schválené val.h romadou 
Výdaje včetně konsol idace schválené va ln ou hromadou 
Rozpočtové opatření č.l 

Rozpočtové opatření č.2 

Rozpočtové opatření č.3 

Rozpočtové opatření č.4 
Rozpočtové opatření č. 5 

Rozpočtové opatření č.6 

Rozpočtové opatření č.7 

Rozpočtové opatření č . 8 

Rozpočtové opatření č.9 

Celkem výdaje 

230.985.444,00 
3.032.589,06 
1.499.262,00 

24.927.608,43 
3.030.000,00 
4.024.570,65 
3.788.321,00 

-221.811,00 
- 7.336.102,06 
- 8.475.321 ,00 

255.254.561 ,08 

230.985.444,00 
3.032.589,06 
1.499.262,00 

24.927.608,43 
3.030.000,00 
4.024. 570,65 
3.788.321 ,00 

-221.811 ,00 
- 7.336.102,06 
-8.475.321 ,00 

255.254.561,08 

Zpráva o přezkoumání hospodaření SVK Žd'á rs ko je přílohou závě ,-ečnéh o účtu. 
Audit provedla firma HS AUDITING s.r.o. Žd'ár nad Sázavou. 

l . I 
/J1' x.::;;~ j,) ,1 

Svaz vodovodů a ~aJizaeí 
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Zpracovala: Kratochvílová 
Žďár nad Sázavou dne 25.2.201 5 
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