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I.

Úvod

V hospodaření Svazku v roce 2020 nenastaly významné události, členy Svazku byly k 31.12.2020: město
Benešov, obec Čerčany, obec Poříčí nad Sázavou, obec Senohraby, obec Mrač, obec Mirošovice, obec
Čtyřkoly a obec Lštění.
Svazek vykázal k 31.12.2020 zisk 988 tis. Kč a přebytek rozpočtu 1 869 tis. Kč.

II.

Údaje o plnění příjmů a výdajů

Dobrovolný svazek obcí hospodařil v roce 2020 dle pravidel rozpočtového provizória a od 27.2.2020 na
základě rozpočtu, který byl řádně schválen správní radou. Rozpočet byl 15.10.2020 upraven
rozpočtovým opatřením.
Rozpočet Svazku skončil ke konci roku 2020 s přebytkem 1 869 tis. Kč. Celkové konsolidované příjmy
dosáhly částky 6 657 tis. Kč. Dobrovolný svazek obcí měl jediný druh příjmu, a to příjem z pachtovného
od Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o., která provozuje vodohospodářský majetek DSO.
Pachtovné bylo pro rok 2020 stanoveno ve výši 6 mil. Kč bez DPH.
Z rozpočtu provozních výdajů, který činil celkem 4 238 tis. Kč, vyčerpal Svazek 1 765 tis. Kč. Kromě
daňových povinností, běžných výdajů na zajištění služeb provozního charakteru, pojištění a splátky
zápůjčky nebyly realizovány žádné mimořádné výdaje. Nevyčerpané výdaje na likvidaci vyřazeného
majetku (staré šachty) jsou zahrnuty v rozpočtu 2021.
V části investic byla zahájena projektovými pracemi v hodnotě 895 tis. Kč rekonstrukce vodojemu
Podmračí.
PŘEHLED O ROZPOČTU
ZU

PŘÍJMY

1

nedaňové příjmy - příjem
pachtovného od VHS
úroky

2

Rozpočet 2020 RO
1/2020 (tis. Kč)
7 260

Skutečnost
2020 (tis. Kč)
6 655

Rozdíl Skut. Rozpočet
-605

Skutečnost /
Rozpočet
92%

2

2

0

100%

příděl do Fondu obnovy majetku

2 700

2 700

0

100%

PŘÍJMY CELKEM

9 962

9 357

-605

94%

Rozpočet 2020 RO
1/2020 (tis. Kč)

Skutečnost
2020 (tis. Kč)

Rozdíl Skut. Rozpočet

Skutečnost /
Rozpočet

VÝDAJE
ZU

Provozní výdaje

3

nákup provozních služeb, rezerva

954

459

-495

48%

4

úhrady drobných služebností

207

72

-135

35%

5

likvidace majetku (staré šachty)

2 420

6

-2 414

0%

6

Komplexní posouzení přivaděče –
studie
úhrady daní

194

182

-12

94%

463

1 046

583

226%

Běžné provozní výdaje

4 238

1 765

-2 473

42%

převod do Fondu obnovy majetku

2 700

2 700

0

100%

Provozní výdaje celkem

6 938

4 465

-2 473

64%
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ZU

Investiční výdaje

8

vratka zápůjčky městu Benešov

9

VDJ Podmračí - proj. dokumentace
rekonstrukce
Služebnosti nad 40 tis. Kč

10

Rozpočet 2020 RO
1/2020 (tis. Kč)

Skutečnost
2020 (tis. Kč)

Rozdíl Skut. Rozpočet

Skutečnost /
Rozpočet

1 000

1 000

0

100%

896

895

-1

100%

75

75

0

100%

Investiční výdaje celkem

1 971

1 970

0

100%

VÝDAJE CELKEM

8 909

6 435

-2 474

72%

Rozpočet 2020 RO
1/2020 (tis. Kč)

Skutečnost
2020 (tis. Kč)

Rozdíl Skut. Rozpočet

Skutečnost /
Rozpočet

Meziroční změna zůstatku fin. prostř.
na b.ú.
(+ snížení / - zvýšení)

-1 053

-2 922

- 1 869

277%

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-1 053

-2 922

-1 869

277%

FINANCOVÁNÍ

STAV BANKOVNÍCH ÚČTŮ

V průběhu účetního období byla v souladu s rozpočtem přidělena částka 2 700 tis. Kč do Fondu obnovy
majetku. Z Fondu se nečerpaly žádné prostředky.
Stav k 31.12.2020 Kč

Stav k 31.12.2019 Kč

Stav k 31.12.2018 Kč

Česká spořitelna – běžný účet

11 563 228,72

11 341 591,11

8 953 856,55

Česká spořitelna - Fond obnovy majetku

10 800 000,00

8 100 000,00

5 400 000,00

Celkem

22 363 228,72

19 441 591,11

14 353 856,55

III.

Údaje o hospodaření s majetkem

V průběhu účetního období Svazek nenabyl žádný dlouhodobý majetek. Na základě správního
rozhodnutí o zrušení vodního díla byla vyřazena převážná většina majetkových položek v zůstatkové
hodnotě 951 tis. Kč, které se vztahovaly k původní vodohospodářské infrastruktuře nahrazené již
novými technologiemi. S tím souvisí výdaje na likvidaci starých šachet, které Svazek realizuje v roce
2021.
Svazek, jako strana oprávněná, uzavřel smlouvy o služebnostech k pozemkům dotčeným stavbou
vodovodního přivaděče v celkové hodnotě 147 tis. Kč. Svazek eviduje v podrozvahové evidenci ještě
podmíněný závazek z uzavřených smluv budoucích o zřízení věcných břemen vůči vlastníkům pozemků
dotčených stavbou vodovodního přivaděče v odhadnuté výši 50 tis. Kč.
K zajištění financování stavby je v platnosti od roku 2016 smlouva o zápůjčce s městem Benešov, na
základě které Svazek dlužil k 31.12.2020 městu částku 3 946 tis. Kč s úrokem 1% p.a. a splatností
30.11.2024. V průběhu roku 2020 Svazek splatil městu Benešov v souladu se smlouvou částku ve výši
1 mil. Kč a úrok 59 tis. Kč.

IV.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Přezkoumání hospodaření provedla společnost ATLAS AUDIT s.r.o., osoba oprávněná k poskytování
auditorských služeb, K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, číslo osvědčení 300.
Ve zprávě ze dne 26.5.2021 auditor konstatuje, že při přezkoumání nezjistil žádné chyby či nedostatky.
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Rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České
republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek
Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov,
dobrovolný svazek obcí
(dále jen „územní celek“)
za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Rozdělovník:
Výtisk č. 1 – elektronická verze
Výtisk č. 1 – elektronická verze

Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek
obcí
ATLAS AUDIT s.r.o.

Květen 2020
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I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“ nebo „svazek“):
Předseda:
Název:
Sídlo:
IČO:

Ing. Roman Tichovský
Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
024 68 085

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):
ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Miroslav Šenfeld, DiS. – asistent auditora
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
Petra Motyčková - odborná asistentka auditora
Petra Veselá – odborná asistentka auditora
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu
s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova Městského úřadu Benešov, Masarykovo
náměstí 100, 256 01 Benešov
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

• Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 13. 10. 2020
• Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 16. 02. 2021
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou
společností:
•
•

Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů
dne 22. 07. 2020
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zpracování podkladů
zaslaných dne 11. 05. 2021 provedené dne 24. 05. 2021
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II.

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním
hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a)
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
b)
finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c)
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d)
peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami,
e)
finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f)
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g)
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:
a)
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b)
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c)
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
d)
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e)
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f)
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g)
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h)
účetnictví vedené územním celkem,
i)
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III.

HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje
z hlediska:
a)
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b)
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c)
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d)
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny
v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních
výkazech, je odpovědný územní celek.
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené
mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.
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Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními
předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona
č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat
a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního
celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší
od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou
auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je
u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb
a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém
územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu)
jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší
než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je
uvedeno v samostatné příloze C, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání
hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou
součástí tohoto označení.

VI.
A.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
VYJÁDŘENÍ K
HOSPODAŘENÍ

SOULADU

HOSPODAŘENÍ

S HLEDISKY

PŘEZKOUMÁNÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Vodovodní přivaděč
Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení
§ 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby
a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich
vztah k hospodaření územního celku Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Vodovodní přivaděč Javorník Benešov, dobrovolný svazek obcí za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky.
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C.

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou
mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku Vodovodní přivaděč Javorník Benešov, dobrovolný svazek obcí.

D.

PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU
VODOVODNÍ PŘIVADĚČ JAVORNÍK - BENEŠOV, DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU
ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu
A
B
A / B * 100 %

Vymezení pohledávek
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

605 000,00 Kč
6 657 132,75 Kč
9,09 %

Podíl závazků na rozpočtu
C
B
C / B * 100 %

Vymezení závazků
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu závazků na rozpočtu

1 233 616,34 Kč
6 657 132,75 Kč
18,53 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D
E
D / E * 100 %

Vymezení zastaveného majetku
Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného majetku na
celkovém majetku

0,-- Kč
274 741 889,22 Kč
0,-- %

•

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2020 0,- Kč.

•

Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2020 3 946 153,92 Kč.
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VII. DALŠÍ INFORMACE
Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením
§ 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy
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Příloha zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření
ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních
předpisů)

Příloha B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů,
ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Příloha C

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření

Příloha D

Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem
dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
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Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného
hospodaření ověřil soulad
Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně
s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:
- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad
regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona
č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky,
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška
o účetních záznamech),
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek.
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Příloha B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých
jednotlivá zjištění vycházejí

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona
č. 420/2004 Sb.
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Příloha C

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření

1. ÚČETNICTVÍ
 Obratová předvaha k 30. 06. 2020
 Rozvaha k 30. 06. 2020
 Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2020
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 06. 2020
 Účetní deník k 30. 06. 2020
 Směrnice k zajištění finanční kontroly
 Pověření správcem rozpočtu a hlavní účetní
 Obratová předvaha k 31. 12. 2020
 Rozvaha k 31. 12. 2020
 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M 31. 12. 2020
 Účetní deník k 31. 12. 2020
 Inventurní soupisy k 31.12.2020 včetně podpůrné dokumentace
2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK
 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích č. 2497/1 a č. 2498/1 k.ú.
Žíňany uzavřená s J. B. na částku 10 tis. Kč
 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích č. 1459/20, č. 1478/5,
č. 1516, č. 1696, č. 1734 k.ú. Žíňany uzavřená s V. K. na částku 74 616 Kč
 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích č. 1512, č. 1523 a č. 1534
k.ú. Žíňany uzavřená s V. K. na částku 23 309 Kč
 Soupis dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020
4. POHLEDÁVKY
 Vydané faktury za rok 2020 vystavené k datu průběžného přezkoumání hospodaření
5. FINANČNÍ MAJETEK
 Bankovní výpisy za kontrolované období
 Bankovní výpis k 31. 2. 2020
8. ZÁVAZKY
 Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy objektu čerpací stanice a vodojemu
Podmračí“ uzavřená se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na částku
740 000 Kč bez DPH
 Přijaté faktury za rok 2020 obdržené k datu průběžného přezkoumání hospodaření
 Saldokontní soupis účtu 321
 Přehled stavů osobních daňových účtů k 31. 12. 2020
 Smlouva o zápůjčce uzavřená s městem Benešov ze dne 20. 12. 2016
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14. ROZPOČET
 Zápis z jednání správní rady 02/2020 konané dne 18. 06. 2020
 Zápis z jednání správní rady 01/2020 konané dne 27. 02. 2020
 Zápis z jednání správní rady 04/2019 konané dne 17. 10. 2019
 Návrh rozpočtu na rok 2020 včetně dokladu o zveřejnění
 Schválený rozpočet na rok 2020
 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022
 Závěrečný účet za rok 2019
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl
porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Nedošlo ke změnám použití účetních metod a způsobech oceňování majetku.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování
Zásoby - ÚJ nepořizuje zásoby
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech
Cenné papíry a majetkové účasti - ÚJ se netýká
Ostatní finanční investice určené k obchodování - ÚJ se netýká
Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý je evidován v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS
708.
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a
administrace dotace.
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly
3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS
708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - ÚJ se netýká
5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) nebo rozvahově (přes účet 401 a 419).
6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje.
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Vyřazené pohledávky

902
905

4. Vyřazené závazky
5. Ostatní majetek

906
909

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů
3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

912
913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

914
915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921
922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923
924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925
926

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

P.IV. Další podmíněné pohledávky
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

932
933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

934
939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

941
942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

943
944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

945
947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

951
952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

953
954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

955
956
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

962
963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

964
965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

966
967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-40 000,00

-40 000,00

P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971
972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973
974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975
976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978
979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981
982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983
984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985
986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

992
993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

994
999
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv
na finanční situaci účetní jednotky.
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
C.

Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

-2 824 397,12

MINULÉ
-2 873 104,00

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.II.7.

FENIX, Výkaznictví 9.01.003

Částka
0,00 Kč
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

FENIX, Výkaznictví 9.01.003
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Částka

Tisk: 18.02.2021 15:35:52

Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

FENIX, Výkaznictví 9.01.003

Doplňující informace
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Částka

Tisk: 18.02.2021 15:35:52

Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

FENIX, Výkaznictví 9.01.003

Doplňující informace
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Částka

Tisk: 18.02.2021 15:35:52

Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
Ostatní fondy
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název

Číslo
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
G.II. Tvorba fondu
1. Přebytky hospodaření z minulých let

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu
G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu

FENIX, Výkaznictví 9.01.003
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
Stavby
G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

G.

Stavby

G.1.
G.2.

Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.
G.4.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.
G.6.

Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

FENIX, Výkaznictví 9.01.003

KOREKCE

NETTO

246 945 603,09

13 907 808,17

233 037 794,92

238 375 668,93

31 241 182,07

1 757 322,00

29 483 860,07

29 874 376,07

904 021,14

135 594,00

768 427,14

798 559,14

214 566 188,23
234 211,65

11 979 738,17
35 154,00

202 586 450,06
199 057,65

207 495 864,07
206 869,65
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
Pozemky
H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

KOREKCE

NETTO

H.

Pozemky

986 022,00

986 022,00

986 022,00

H.1.
H.2.

Stavební pozemky
Lesní pozemky

945 820,00

945 820,00

945 820,00

H.3.
H.4.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha

38 808,00

38 808,00

38 808,00

H.5.

Ostatní pozemky

1 394,00

1 394,00

1 394,00
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Příloha
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2021 10:30:32
Název účetní jednotky: Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 02468085
I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky
I.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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