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Informace: 

Zasedání Představenstva VAK dne 26. 1. 2021. Rozpočtovým opatřením č. 6 z měsíce prosince 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: 

Vícenice u MB, kanalizace – ve výši 1 274 246,74 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. 

Březník - kanalizace a ČOV – ve výši 6 585 704,11 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: 

Předín – prodloužení vodovodu a kanalizace + 40 809,- 
Náměšť n. Osl. – ČOV Vícenice, připojení m.č. Zňátky + 1 139 012,- 
Jaroměřice n. Rok. – rekonstrukce a prodloužení K + V ul. Jiráskova - Kaunicova + 158 384,- 
Klučov – kanalizace a ČOV + 49 583,- 
Mohelno – prodloužení kanalizace + 47 659,- 
Třebíč – prodloužení V+K Za Poliklinikou + 2 073 000,- 
Třebíč – rekonstrukce kanalizace ul. Přerovského + 540 671,- 
Vícenice u Náměště – vodovod Houserka - nerealizováno - 274 813,- 

Rozpočet bude navýšen na položce 4221 o částku 3 774 305 Kč. 

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 11 634 255,85 Kč. 

Výdajová část: 

Ve výdajové části dojde k úpravě položky 5362, na tuto položku se účtuje daň z přidané hodnoty (nadměrný 

odpočet DPH na stranu D minusem, platby DPH na stranu D plusem a dále je zde proúčtována daň, týkající 

se faktur z přenesené daňové povinnosti na stranu MD proti straně D především u položek 6121 a 5171). 

Jelikož výše této položky nelze odhadnout při sestavování rozpočtu, dojde k její úpravě až nyní 

dle skutečnosti, a to ve výši - 21 002 400,07 Kč. 

Na výdajové straně rozpočtu dojde k úpravám a přesunům mezi jednotlivými položkami, které je nutné 

upravit dle skutečného čerpání a rozpočtové skladby. Jedná se především o položky 6121 – investice (par. 

2310 a 2321) a mezi položkami 5031 – Pojistné na soc. zabezpečení a 5499 – Příspěvky na penzijní 

připojištění. Těmito úpravami nedojde ke změně celkové výše rozpočtovaných výdajů. 

Po rozklíčování části výdajů do hospodářské činnosti dojde na straně výdajů k drobným úpravám v rámci 

jednotlivých nákladových položek 5xxx, čímž však nedojde ke změně výše rozpočtu na jeho výdajové straně. 

Celková výše schváleného rozpočtu se ve výdajové oblasti nezmění. 
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Příjmy  Výdaje  

SFŽP Vícenice u MB - kanalizace 1 274 246,74,- DPH dle skutečnosti - 21 002 400,07,- 

SFŽP Březník - kanalizace a ČOV 6 585 704,11,- Investice K+V 21 002 400,07,- 

    

Předín 40 809,- Pojistné na soc. zabezpečení  - 36 000,- 

Náměšť n. Osl. 1 139 012,- Příspěvky na penzijní přip. 36 000,- 

Jaroměřice n. Rok. 158 384,-   

Klučov 49 583,-   

Mohelno 47 659,-   

Třebíč 2 613 671,-   

Vícenice u Nám. - 274 813,-   

    

Celkem financování - 11 634 255,85,-   

Celkem příjmy 11 634 255,85,- Celkem výdaje 0,- 

 

 

Usnesení: 

 

Zveřejněno dne: 02. 02. 2021 
Zveřejněno do: 30. 04. 2021 

 

 

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

Schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2020 dle předloženého návrhu. 


