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Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí ČOV Drásov – Malhostovice (dále jen svazek) se zpracovává na základě
§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 24/2017 Sb,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.
Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o
hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích.
Hospodářskou činnost svazek neprovozuje.
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 24/2017 Sb.,
zveřejňuje svazek návrh závěrečného účtu za rok 2020.
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I) Rozpočet a rozpočtové hospodaření
Rozpočet svazku na rok 2020 byl schválen valnou hromadou svazku dne 17.06.2020 jako přebytkový:
PŘíJMY = VÝDAJE + (-) FINANCOVÁNÍ
Na straně příjmů: 8,096.600,- Kč
Na straně výdajů: 6,413.500,- Kč
Financování:
1,683.100,- Kč
Do doby schváleného rozpočtu hospodařil svazek dle rozpočtového provizoria schváleného valnou hromadou
dne 16.12.2019.
Během roku byly schváleny 2 rozpočtová opatření.
Stav peněžních prostředků na bankovních účtech:
účet
Základní běžný účet ČS a.s.
Podúčet ZBÚ ČS a.s.
ČNB
Komerční banka, a.s.

SÚ + AÚ
231 0010
231 0011
231 0012
231 0013

Počáteční stav k 1.1.2020
v Kč
717.226,34
443.192,89
57.141,55
239.137,04

Konečný stav k 31.12.2020
v Kč
847.206,99
413.607,89
57.021,55
944.850,26

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích, v plném členění podle rozpočtové skladby,
jsou obsaženy v příloze č. 1 – Finanční výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2020.
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II) Úvěry a návratné finanční výpomoci

Poskytnutý úvěr v minulých letech v celkové výši 18,300.000,- Kč od České spořitelny a.s. byl v r. 2016
přeúvěrován ke Komerční bance a.s. s konečným nesplaceným zůstatkem k 31. 12. 2020 ve výši
9,919.529,92 Kč.
Předpokládaná poslední splátka úvěru je plánována k 31.08.2030.
Poskytnutá úročená půjčka (z roku 2012) ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního
programu Životní prostředí v celkové poskytnuté výši 10,812.002,47 Kč. Konečný nesplacený zůstatek
k 31. 12. 2020 činil 2,151.870,71 Kč.
Předpokládaná poslední splátka je plánovaná v roce 2023.
III) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Svazek v roce 2020 nevyužil žádný z dostupných dotačních titulů.

IIIa) Přijaté transfery od členských obcí za rok 2020

Neinvestiční dotace
poskyt.
městys Drásov
obec Malhostovice

Poskytnuto
účel
položka
k 31.12.
Splátka jistin půjčky
4121
1.053.708,00
ze SFŽP a úvěru
Splátka jistin půjčky
4121
1.053.800,00
ze SFŽP a úvěru
CELKEM
2.107.416,00

Pozn.

Investiční dotace
poskyt.
Městys Drásov
Obec Malhostovice

účel

CELKEM

položka
4221
4221

Poskytnuto
k 31.12.

Pozn.

0,00 Kč

IV) Nakládání s majetkem svazku
Investiční akce „Drásov-Malhostovice, ČOV a kanalizace“ byla dokončena a zkolaudována v roce 2012.
Na tuto akci však navazuje další výstavba dodatečných kanalizačních stok a jiných investičních akcí, které jsou
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vedeny na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 715.826,52 Kč:
- „Nad Koupalištěm“, k.ú. Malhostovice;
- „Drásov – Malhostovice, II. etapa odkanalizování - stoková síť Nuzířov“, k.ú. Malhostovice
- „Pod Mlýnem“, k.ú. Drásov
V) Porovnání příjmů a výdajů – skutečnost

PŘÍJMY po konsolidaci

2018
14.348.765,61

2019
7.901.691,87

2020
6,950.988,48

VÝDAJE po konsolidaci

11.324.333,71

7.513.731,16

3,986.080,61

VI) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku
Konečné přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 proběhlo dne 29.04.2021 na základě ustanovení § 53 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru a v návaznosti na nouzový stav došlo k omezení
možností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem a v obvyklém rozsahu v souladu s
vytvořeným plánem. V této věci vydalo Ministerstvo financí mimořádné metodické doporučení k výkonu
přezkoumání hospodaření územních celků.
Za účelem zajištění splnění základních zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu bylo nutné konečné
přezkoumání provést korespondenčním způsobem. Požadované písemnosti ke konečnému přezkoumání hospodaření
byly předloženy elektronickou formou.
Závěrem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 svazku obcí ČOV Drásov - Malhostovice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ČOV Drásov - Malhostovice za
rok 2020 je k nahlédnutí v sídle svazku a je součástí závěrečného účtu.

V Drásově 01.06.2021

Přílohy závěrečného účtu:
Příloha č. 1 – Finanční výkaz „FIN 2-12M“ – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků
obcí a regionálních rad, sestavený k 31.12.2020
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku
ČOV Drásov-Malhostovice

