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Informace: 

Zasedání Představenstva VAK dne 15. 12. 2020. Rozpočtovým opatřením č. 5 z měsíce listopadu roku 2020 
bude upraven rozpočet v příjmové i výdajové části nad rámec schváleného rozpočtu.  
 
Příjmová část: 

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace: 

Jakubov - vodovod – ve výši 6 210 964,34 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. 

Litohoř, Jakubov - kanalizace – ve výši 11 799 009,32 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. 

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – ve výši 2 002 902,46 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. 

Kouty - kanalizace a ČOV – ve výši 7 801 630,40 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. 

Na základě uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investičních akcí a jejich 
závěrečných vyúčtování dojde k úpravě schváleného rozpočtu na položce 4221 následovně: 

Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu a kanalizace Za Humny – vratka dle ZVA - 97 724,- 

Rozpočet bude ponížen na položce 4221 o částku 97 724 Kč. 

Na položce 2329 – ostatní příjmy dojde k navýšení o částku 48 504 Kč, jedná se o částku kompenzace 

za náklady řízení ve věci členských příspěvků města Moravský Krumlov. 

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 27 765 286,52 Kč. 
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Výdajová část: 

V souvislosti s přijetím dotací a vratkou nevyčerpaného investičního příspěvku dojde k navýšení také na 

straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o částku 27 716 881,52, a to konkrétně na položce 6121 – 

investice (paragraf 2310 a 2321). Dále dojde k navýšení položky 5909 – neinvestiční rezerva v souvislosti 

s úhradou nákladů řízení ve věci členských příspěvků města Moravský Krumlov. 

Ve výdajové části dojde k navýšení položky 5172 – Programové vybavení v souvislosti s upgradem 

poštovního serveru a datového úložiště o částku 35 000 Kč. Současně dojde k ponížení položky 5909 – 

neinvestiční 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 navýší o 27 765 286,52 Kč. 

 

Příjmy  Výdaje  

SFŽP Jakubov - vodovod 6 210 964,34,- Investice kanalizace 27 814 506,52,- 

SFŽP Litohoř, Jakubov - kanalizace 11 799 009,32,- Investice – Vícenice Za Humny - 97 724,- 

SFŽP Naloučany a Ocmanice 2 002 902,46,-   

SFŽP Kouty - kanalizace a ČOV 7 801 630,40,- Poštovní server, úložiště 35 000,- 

  Neinevestiční rezerva - 35 000,- 

Vratka Vícenice u Náměště - 97 724,-   

    

Náklady řízení Mor. Krumlov 48 504,- Rezerva – náklady řízení 48 504,- 

    

Celkem příjmy 27 765 286,52,- Celkem výdaje 27 765 286,52,- 

 

Usnesení: 

 

Zveřejněno dne: 21. 12. 2020 
Zveřejněno do: 30. 4. 2021 

 

 

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

Schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2020 dle předloženého návrhu. 


