
   

 

 
Informace: 

Zasedání Představenstva VAK dne 24. 04. 2018. Rozpočtovým opatřením č. 1 z měsíce dubna roku 2018 
bude upraven rozpočet v příjmové části nad rámec schváleného rozpočtu a ve výdajové části v rámci 
schváleného rozpočtu. 
 
Příjmová část: 

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byla rozpočtována v příjmové oblasti položka 2329, jedná 

se o předpokládané dotace a půjčky, jejichž výši v době pořizování rozpočtu bylo možné předpokládat. 

Rozpočtovým opatřením je nutné skutečně přijatou částku převést z položky 2329 na příjmovou položku 

dle rozpočtové skladby. 

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace: 

Z MZe ČR byla přijata dotace na úhradu úroku z úvěru na akci Vodovod Čechtínsko ve výši 21 916,44 Kč. 
Dojde tedy k navýšení položky 4216 a současně dojde k ponížení položky 2329 o výše uvedenou částku. 

Po dohodě s obcí Heraltice dojde k úpravě částky investičního příspěvku na akci Heraltice ČOV – 
intenzifikace pro rok 2018 z původní výše 600 000 Kč na novou výši 500 000 Kč. Schválený rozpočet bude 
v příjmové oblasti na položce 4221 ponížen o částku 100 000 Kč. 

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti poníží o 100 000 Kč. 

Výdajová část: 

Rozpočet SVK je sestaven v částkách základů daně, výkaz pro plnění rozpočtu FIN řeší uplatněné DPH 

ve výdajové části na položce 5362 +/-. Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení je ovlivněna režimem 

přenesené daňové povinnosti. Vzhledem k tomu dojde k navýšení částky schváleného rozpočtu na položce 

6122 o částku DPH. Dále dojde na položce 6122 k přesunu částky 160 000 Kč mezi paragrafy 2310 a 2321, 

a to z důvodu upřesnění paragrafu dle skutečného čerpání. 

Na základě vyúčtování záloh na energie za rok 2017 vznikl svazku doplatek za energie. Z důvodu tohoto 

doplatku je nutné navýšit položku 5152 – Energie, teplo o částku 15 000 Kč, současně dojde ke snížení 

položky 5901 – neinvestiční rezerva o uvedenou částku. 

Na výdajové straně rozpočtu dojde dále k menším úpravám a přesunům mezi jednotlivými položkami, 

které je nutné upravit dle skutečného čerpání. Těmito úpravami nedojde ke změně celkové výše 

rozpočtovaných výdajů. 

Celková výše schváleného rozpočtu se ve výdajové oblasti nezmění. 

Bod č. 

5 
 

Rozpočtové opatření č. 01/2018 
 



 

Příjmy  Výdaje  

Čechtínsko MZe 21 916,44,- Stroje a zařízení PDP 2017 184 662,66,- 

Očekávané dotace - 21 916,44,- Platby DPH (pol. 5362) - 184 662,66,- 

    

Městys Heraltice - 100 000,- Stroje a zařízení (par. 2310) 160 000,- 

  Stroje a zařízení (par. 2321) - 160 000,- 

    

  Energie + 15 000,- 

  Rezerva - 15 000,- 

Financování 100 000,-   

Celkem příjmy -100 000,- Celkem výdaje 0,- 

Návrh usnesení: 
 

Představenstvo svazku hlasováním 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2018 dle předloženého návrhu. 


