ZÁVĚREČNÝ ÚČET PŘIVADĚČ VPSÚ, DSO ZA ROK 2021
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
Přivaděč VPSÚ, dobrovolný svazek obcí byl založen obcemi Velké Přílepy, Statenice a Úholičky.
Svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 24. 9. 2015.
Předmětem činnosti DSO je:
1.správa majetku pro zajišťování zásobování pitnou vodou prostřednictvím nadřazené vodárenské
soustavy ve vlastnictví svazku, ve vlastnictví obcí nebo jej obce vložily svazku do hospodaření
2. zabezpečování provozu spravovaného majetku prostřednictvím odborného provozovatele či
vlastním jménem
3. zabezpečování rozvoje vodohospodářské struktury nadřazené vodárenské soustavy pro zásobování
obcí pitnou vodou
4. zabezpečování koncepčního rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve správním území členů
svazku
Rozpočet na rok 2021 byl svazkem schválen dne 17.12. 2020.
Údaje o plnění rozpočtu za rok 2021:
Schválený rozpočet

upravený rozpočet

plnění

Příjmy:

7.002.000,-

7.287.992,24

7.287.992,24

Výdaje:

8.140.400,-

8.140.400,-

6.271.247,10

Příjmy DSO v roce 2021 tvoří prodej vody a úroky banky. Výdaje v roce 2021 jsou na nákup vody a
také, na běžnou administrativu svazku, technické zhodnocení (účetnictví, správa webu aj.).
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku, na obecním úřadě v Úholičkách
(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
Hospodářská činnost DSO:
Hospodářskou činnost DSO nevede.
Stav účelových fondů a finančních aktiv:
Stav běžného účtu vedeného u ČSOB a.s. č. 272416210/0300 k 31. 12. 2021 je 7.158.654,92 Kč
Stav účtu vedeného u Čnb a.s. č. 94-8315111/0710 k 31.12.2021 je 402.714,00 Kč.
Účelové fondy DSO netvoří.
Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:
DSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021:
Kontrola hospodaření Přivaděč VPSÚ, dobrovolný svazek obcí za rok 2021 byla provedena dne
05.10.2021 (dílčí) a dne 26.04.2022, pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle DSO,
Náves 10, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 je nedílnou
součástí závěrečného účtu DSO za rok 2021.
Závěr zprávy ze dne 26.04. 2022:

Byly zjištěny chyby a nedostatky: § 10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Nebyl uveden přesný rozsah hodin v pracovních výkazech za období říjen – prosinec 2021. Tyto
výkazy jsou již doplněny a založeny v mzdové složce VPSÚ. (Mzda je úkolová a všechny pracovní úkoly
za zmíněné období byly řádně splněny. Limit maximálně 300 odpracovaných hodin byl dodržen.)

V Úholičkách dne: 6.6.2022

Předkládá: Jana Majerová, účetní a správce rozpočtu DSO

Vyvěšeno:
(na úřední desce pevné i elektronické)

Sejmuto:

