
   

 

 
Informace: 

Zasedání Představenstva VAK dne 04. 09. 2018. Rozpočtovým opatřením č. 4 z měsíce srpna roku 2018 
bude upraven rozpočet v příjmové části nad rámec schváleného rozpočtu a ve výdajové části v rámci 
schváleného rozpočtu. 
 
Příjmová část: 

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace: 

Kanalizace a ČOV Naloučany, Ocmanice - ve výši 5 984 089,04 Kč ze SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit 
rozpočet na příjmové položce 4216. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde 
k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku. 

Z MZe ČR byla přijata dotace na úhradu úroku z úvěru na akci Vodovod Čechtínsko ve výši 26 858,68 Kč. 
Dojde tedy k navýšení položky 4216 a současně dojde k ponížení položky 2329 o výše uvedenou částku. 

Valná hromada Svazu VKMO s.r.o. rozhodla dne 31. 5. 2018 o výplatě podílů na zisku z rozdělení 
hospodářského výsledku. Částka připadající na VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči 
činí 1 933 694,- a byla vyplacena v měsíci srpnu. Vzhledem k tomu, že tato částka nebyla zahrnuta ve 
schváleném rozpočtu, dojde k navýšení celkových příjmů, a to konkrétně na položce 2142 – Příjmy z podílů 
na zisku a dividend. 

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 7 917 783,04 Kč. 

Výdajová část: 

Na základě Závěrečné zprávy a vyúčtování níže uvedených investiční akcí dojde k úpravě schváleného 
rozpočtu na položce 5367 – vratka nevyčerpané dotace následovně: 

Město Třebíč Kanalizace, ul. Heyrovského + 13 467,- 

Schválený rozpočet bude ve výdajové oblasti na položce 5367 (paragraf 2321) navýšen o celkovou částku 
ve výši 13 467 Kč. Vzhledem k tomu, že tato částka nebyla zahrnuta v rozpočtu svazku, dojde rozpočtovým 
opatřením k ponížení položky 6901 – investiční rezerva. 

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. 

12 
 

Rozpočtové opatření č. 04/2018 
 



 

Příjmy  Výdaje  

SFŽP Ocmanice, Naloučany 5 984 089,04,- Třebíč 13 467,- 

SVKMO dividendy 1 933 694,-   

    

    

    

  Rezerva investiční - 13 467,- 

    

    

Financování -7 917 783,04,-   

Celkem příjmy 7 917 783,04,- Celkem výdaje 0,- 

 

Usnesení: 
 

Představenstvo svazku hlasováním 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 04/2018 dle předloženého návrhu. 




