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Dobrovolný svazek obcí LITAVA 
Náves 83 

683 53 Šaratice 

IČ: 06175103 

Registrace č. Rg 1/2007 

 

  

  PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016  

 

Sestavená ke dni : 31.12.2015 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
 
Obsah: 
1. Úvod 
2. Informace o účetních metodách 
3. Doplňující informace  
4. Inventarizační správa  
5. Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2016 
 
1. Úvod 
 

Název: LITAVA dobrovolný svazek obcí 

Sídlo: Náves 83, 683 33 Šaratice 

IČO: 75103061 

Právní forma: dobrovolný svazek obcí = územní samosprávný celek  

Předmět činnosti: projektová příprava, výstavba, provoz a správa splaškové 

 Kanalizace v k.ú. obcí: Šaratice, Hostěrádky-Rešov a    

        Zbýšov a čistírny odpadních vod v obci Šaratice 

Rozvahový den:                           31.12.2016 

 

Organizační struktura svazku:          

a) Členové svazku        obec Šaratice 

        obec Hostěrádky-Rešov 

       obec Zbýšov    

 

b) Nejvyšší orgán svazku:      = výbor svazku, který se skládá  ze 6 zástupců jmenovaných členy   

                                                         svazku z řad svých obecních zastupitelů    

 

výbor svazku – jmenné složení 

Šaratice:                                          Kalouda Karel 

                 Silnica Marek 

Hostěrádky-Rešov:       Petráš Zdeněk 

                                                        Kánská Alena 

Zbýšov:                                           Žalkovský Jaroslav 

                                                        Kopeček Pavel   

 

c) Zastoupení svazku:            navenek jedná předseda výboru svazku, kterého volí zástupci       

                                     

Předseda svazku: Kalouda Karel 
 

d) Kontrolní výbor:     je tvořen vedoucím a dvěma členy 
 

Jmenné složení: 

Vedoucí:       Jaroslav Horáček  

Členové:                                         Ludmila Dostálová, Milan Schuster 
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2. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH  
 

 

a) Hmotný e nehmotný majetek:  oceňuje se pořizovací cenou, úroky z případného úvěru   

                                                                  nebo půjčka vstupují do pořizovací ceny 

       drobný dlouhodobý HM: 3.000 – 40.000 Kč 

 drobný dlouhodobý NM: 7.000 – 60.000 Kč 

 
 

DSO Litava nevlastní pozemky 

 

Přehled dlouhodobého hmotného nedokončeného majetku 

 

Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 

224 895 505,07 226 112 783,73 

 
Přehled o stavu finančních prostředků 
 

Zůstatek v pokladně k 31.12.2016 87 367, 00 

Zůstatek na běžném účtu u KB, a.s. k 31.12.2016 6 560 425,602 

Zůstatek na běžném účtu u ČNB, a.s. k 31.12.2016 481,02 
 

 

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  
 
Dobrovolný svazek obcí LITAVA v roce 2016: 

 Měl dva zaměstnance na dohodu o provedení práce za účelem zpracování účetnictví; vyplácel 

odměny členům výboru takto: předseda výboru ve výši 5000,00 Kč/měsíc, každý člen výboru 

3000,00 Kč/měsíc; odměny jsou zúčtovávány a vypláceny měsíčně, od 1.1.2016 má 6 

zaměstnanců na zajištění provozu ČOV – Šaratice, Hostěrádky-Rešov, Zbýšov- mzdy jsou 

vypláceny měsíčně.  

 V roce 2016 nebyla financována z rozpočtu DSO Litava rozpracovaná investiční akce:   

-  ,,Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky - Rešov“ 

 nezřizoval organizační jednotky ani příspěvkové organizace 

 nezakládal obchodní společnosti 

 nerealizoval hospodářskou činnost 

 nepřijal ani neposkytl úvěr, ve svém rozpočtu nehospodaří s přijatými úvěry a půjčkami, které 

ovlivňují procento zadluženosti. Tento ukazatel se vypočítává dle pokynů MF ČR a plně 

vychází z výkazu o plnění rozpočtu města FIN 2-12 za období 1-12/2016. 

 byl plátcem DPH od 20.9.2014 

 neměl zástavní práva ani věcná břemena 

 neměl žádné závazky po splatnosti ke státu 

 nemá vytvořeny peněžní fondy a v roce 2016 nehospodařil s mimorozpočtovými prostředky  

peněžních fondů. 

 Pro zpracování používá sw Gordic 

 

 Přehled ostatních závazků: 

 

účet Kč Dní po splatnosti 

321 0020 179 699,72 Není po splatnosti 

321 0100 0,00 Není po splatnosti 
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4. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA   
 

Inventarizace byla provedena na základě příkazu k inventarizaci majetku a  závazků  pro rok 2016 

vydaného dne 1.12.2016  a na základě harmonogramu  inventarizace vydaného dne 1.12.2016 
 

účet název částka 

018 XXXX Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          39 481,00 

028 XXXX Drobný dlouhodobý hmotný majetek          36 345,40 

042 XXXX Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 226 112 783,73 

231 XXXX Bankovní účty     6 560 906,04  

261 XXXX Pokladna          87 367,00  

078 XXXX Oprávky k DrNM          39 481,00 

314 XXXX Poskytnuté zálohy          62 921,46 

321 XXXX Dodavatelé        179 699,72   

331 XXXX Zaměstnanci        105 320,00 

336 XXXX Sociální zabezpečení          41 429,00 

337 XXXX Zdravotní pojištění          12 814,00  

342 XXXX Jiné přímé daně          25 335,00 

343 XXXX Daň z přidané hodnoty        - 55 258,00 

348 XXXX Závazky za vybranými vládními institucemi-Zbýšov         384 046,76 

366 XXXX Závazek z finančního zajištění                   0,00 

388 XXXX Dohadné účty aktivtní 165 409 949,02 

389 XXXX Dohadné účty pasivní          87 000,00  

401 XXXX Jmění účetní jednotky     2 751 033,53 

403 XXXX Transfery na pořízení dlouhodobého maj. 233 519 503,86 

406 XXXX Oceňovací rozdíly při prvotním použití met.          11 311,00 

408 XXXX Oprava chyb minulých období     1 186 759,00 

431 XXXX Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   0,00 

432 XXXX Výsledek hospodaření z předcházejícího úč. období         418 713,30  

472 XXXX Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery  165 393 102,72 

915 XXXX KPP ke vztahu k jiným zdrojům      1 333 781,10 

 

Inventarizační činnosti:  

 

Plán inventur 

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu 

s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů  inventarizačních 

komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.  

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.  

Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.  

 

Proškolení členů inventarizačních komisí  

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu. Provedení proškolení je doloženo  prezenční  listinou. 

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.  

 

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců  

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.  

 

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům  

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na 

skutečnost.   

U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.  

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek 

pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.  
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Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle 

data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně 

vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.  

       

Vyjádření hlavní inventarizační komise k příčinám, charakteru a velikosti inventarizačních rozdílů : 

 

inventarizační rozdíly nebyly zjištěny 

 

Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů  : 

 

          inventarizační rozdíly nebyly zjištěny 

 

Prohlášení IK : 

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí,  a  že veškerý 

majetek a závazky je uveden v dílčích inventarizačních zápisech a  jeho ocenění bylo    

zkontrolováno a odpovídá zásadám stanoveným v zákoně o účetnictví. Jsme si vědomi možných 

následků za nesprávné provedení  inventarizace. 

 
 

5. Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí LITAVA za rok 

2016 

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní – 

oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. 

 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání 

hospodaření. V souladu s § 6  ost. 3  písm. b)zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání 

hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností 

podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze 

znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.     

 

Výsledek přezkoumání: 
A. Výsledek přezkoumání  

 

 

I.  Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

B. Plnění opatření k odstranění  nedostatků zj iště ných  

 

I.  při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky 

 

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly 

již napraveny. 

 

II.  při předcházejícím dílčím přezkoumání  

 

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

C. Závěr  

 

I.  Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Litava za rok 2016 

 

n e b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y  

 

 

II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
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- Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
V Šaraticích dne 1.5.2017 

 

Zprávu vypracoval a předkládá: Karel Kalouda  

 

Přílohy :      Rozvaha 

                    Výkaz zisků a ztrát 

                     Inventarizační zpráva 

      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

  

 

 

Usnesení: 

Výbor dobrovolného svazku obcí Litava, okres Vyškov schvaluje v souladu s §4 odst. 8  písm 

w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm.b)  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zněni pozdějších předpisů účetní závěrku sestavenou  

k rozvahovému dni 31.12.2016 

    

Projednáno a schváleno výborem DSO Litava dne:    

        

       Karel Kalouda, předseda výboru 


