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§yÁZ[I v{}tx}\loĚ}ů a *-+xeltzací ž,uninsxcl
ZA RoK 2017

§ubiekt: svaz yotlclvotlů a krrnalizací Žd'ársko
trC: J3383513
DlČ: CZ43_38_3513

§rrbjektv sr"azku: cellierrr 8l obci
St,az vrlclov*rlů a kanali,zací Žd'íllsko _Je z3l()ž,L,ll C..i Reg,8rVl ()kt,esníln ťti'aclein ve Žd'árr,
nacl siizitlrrltt-
Svaz r,ociovodů a kanalizací'Ž,cl'ársktl jc pllitcenr DP}l.

§;VK Ž*'ársko zpracor, ár,á ttzálči:ku ] s irtésíč;iť" a oc]cvzilár,á "ji Lra l(raj Vl,soč,iuzr.
V ror.e 20l7 zpraco1,111l,3| 1yllr r,ýkaz;y,,

Výltaz FlN 2-]2 M
Ritz-r,irlra
U r k lrz zisk Lt a ztt,all
Pi-íloha
Přehled o perrězlniclt tou,ic]t

PŤcli]eel tl znrětllicl", r,lustllího kapitálLi
§ ctlváLeni ťrč ctní zár,črkv
Seztrirnl účetníc]r jednotek patřícíclr i]o llKC]S

Yýkaz ř,-TN 2-§ZlW
U.laic o plrrčrrí příimíi l vr',tla.jů zarok ]()]7 rťrcliric.isc,Ll v tjs Kč)

Schváltnl Rozprrčr:t Plnčlri ''ro plnčrri
lo7-.počet ;rcr ztli_"ttlch k .r 1.1: ]1.1 l7 k llpravellérnt] rozj]očtil l

| -I'řida l - Dlňtrr,ó pii.irr1,
]. ll'ti]a! Neciarii-rvépřijnl1, ]2.5.5_] "'t7|.00 2]01,1 9í11.00 ]0íi]óij2].')_i 90..]7
i. l ř-ída j -- KlLpítalove piiin1,
,1 Třícla;1 - Pi'itaté ilan,.iir,} l70 ,5:]7 j30,00 ]l7 20t 38l 5_1 224,095..]69._53 l0.] l7
l}říj m1, cel|<em l 93.09I.40I.()0 ?40,246.?9i_"53 21l.t)7?",l94,48 l0i,9_i
: ]-řic]a 5 '- Běžné r,ýda'.r 3c; 386 ?96,00 24 857 62,r,U{) ]] ,187,9 16..1 t 9t),06
ti !řícla 6 --Kal.itá]ove v!cla.ie 179 6ó1.10_r.5ó ]j8._rl j l67,09 ]80.6S2 42r.1.1l7 75_8 |

\'.Ýda,i* celliem 2l ó.U.r7,899.5ó 2óJ,20].79í).íJ9 .Z03.0?fi..115.,l8 Ť1. í5
Krrtlsoíitlar;e l,ýdajíi -tÝká st př,evodii rnezi účtl.SVK, pol. 5342.5,1.15,53ó7
5alrlcr: Příjnrů r,Ýclajů po kons. * 2?.956.498,5ó -22.956.198.5ó 41.851.849.00 - 182.3l
f řída B financo,1"iirri
Přrjaté ťrr,Ěry, a půjct,,
Splátk}, ťLvěrťr cliouhocolrlich - l6.301,__<í} t"l1,1 - l6._]0l .5() 1,44 - l 6_'] 16 _§4.i..]9 ]()0._] j
Znrčna stavL-i kr,át na bnnk,[rčte ch ,]9 2_s8 000.00 _1,9 25B.(l()tl.(,}í] -26 6 t8,]80.] l _ó7.80
t)ircracť z 1lenéz,úciťr t)l,ťdn |/,Jťť
nclrrajících char přijr,,lLi a v!,la_lů l. j]2,97,§.60

F'inancování celkcm 2?"95íi.498.56 22"956.498,5ír -{|.Esl "8.19.0fl - 182.3l

|(



Ptrří761,2(,i aa,r, Zú_§ti}tlic,vá t,cJiň
DIouiloilLrbý lirlančn i n]aiotel( 22 39} 9?7,.qf)

Nq,clirkrlnčrntl, dloL,ihorlob_Ý nlitj c[ťli ll8.]_-§l, j]().s,i

Nlaietek ptlřízenv 1,1;rštní č,innnsti ] 6'

Nlatcrck JcS: ova kani}rz_acc-,iL"l"r.r,:,rUr"1;.,'t' -- - -.]

íl 719.i]().t){l ] 279 jj§(íSl.U0

!_,!9 |!r.!!_ i.lis i]!q{,q
U $5q.682.ú0 3!j3 ,5_56 l0(].i]0

]\je.jvtr:k ;rlbr,tý s 1lriii,tlm htl.sporleřcni ó l l{ l58,]- l9.00 494 j29.98i1.1)tl

ceilietrt ;í.t]ó5.25íJ,48ó.7J 3,092,796,089,01}

ir1,1etek Svez,u vL]d(]vodú ir kanalizaci Ž_.ci'árskr,, se skladá z pc,řízellrl pt,ivatizlr:i. vl:lstr]í činllostí, dartrl.ánilrt
;l. tibcj aT,klat] z tl|,li:i a llčsl.

Privatizoi'allÝ]na_ieielili1.1 .199,1 činil 6ti?.ió25ló.lič Vešl,erj,majetek§l,g711 1,116jqy9důakanaliz:rcíld'alsko
})Io\,irztl]c'v'AS a s c]ivt,,t Zo-ár naci Sázavou dle proltlzní smlourry,
§r:rzl'tricrvo(lil akalraiizacíŽd'Lir-_rk,l ,,,tprac,_-lr"iil irive:rrarjzirčlijzprár,uzarok20l7<1le v.ihlaiški,,,-littrettlarizaui
č ].7U,']Ul0 Sb lnvellíarizirce b_vla pro!,edena i,soulad,r s u;itful(lvellinl zák(rlla č 56jilSqt Sb. o ťrčetnictvi a
1rlováclěei r1,1rtáškl'č ]70i]OlU Sb lll'errtilrrzačnikotliise rresh]edala žáCrl.i zíl,irci1, le vedellí r:lljetku_ iJrltiltltÝ
i tte]ttnottr}'uru.jeick*lc iadtré r,rživáll :t tlei,lkiizttic zllilrnky ptlškozetii. Z L,tllott titulu ktrririse rrenlrvrJrLrjc žírlrlli
ll apriLi,ná op:l1rťj l i

lrfrllrll'za ttíjenrr-re v roce 20i7 činil1, lL)-/ j27 960,a]0 Kč a na pol, 2132 pii]nt_rl z Di'H ve l,ýsi 2,] ::it|,.r 7 i i.-Kt,
\iirlus}, /,- plOdť.ie e], errergle. p]_viI. vudl 1l§ ploŤl lna_jlLku tta Llrrdilrě S\iTi Ž,Lťarsl\ú ll11 ťlčt.l írU' rc výš]
98 400 1,10 lia.,
\r tl:,tatních pi'Íjrrlech SVK Zci'ársiio rlbch,že] neirlvestičniilříspěvelt z ilbci na obv\,atclť vc r,_r,.(i 8.6{':.l00,-Kč
lÝ;r inlestice obcc e n-,čsta přispčly l,ceikové vi,ši 77 85l 843.- Kr.
\.' roce .].0l7 Svaz r.,ililclvcr,]il ir kirralizací Ž,tl'irlko tr|rCržc.i t1 ío rltrtlcc,
PrlJ..[Žló -- inr,estičlrí přijatet ír,ansle 11, zc státníircl roz5ročtrr v ce]kové \,Ýši 12 965 58íi,j,j ]ič e,:'Loho _,_

EU 5t,ŽP ČK - rlii , Kilrializue e - Snánecká Zhoř l,e vyši l 552 5titJ.,í_] tir: Z llritlisterstvu zeltrecjělsLl,i Čl{ rLa

ckci V'échrroy - k:rnalizace ve niši l j 4i,] íJ00,0il K
Pol. t2]] - investiČ*i pl'i;até transí'er_1, od krajú - i,* výši 5 ó]9 528,- Ké na akce ..()lši ii O nep tla L=U\/
\'ť \,},ši 7B ]'](,).- Kč. Buki-lv l-ek, v,ltl piivaděčc ve tlši i ..i6 L_j74.- Kč. \,'c\cltttcrv kanallzaoe ye t \,ši
4 0:]9 9i4.- Kt:''

Pal,, 23ít] - \]oda
V_Ý.|iijc- celllent l].j i;64 

'02,4l 
Kč

Z toho investični v,\iLl2rg 112 87_5 97?.38 Kč
Z toho neinvestični lydaje 20 788.930,03 Kč

l}ar 2]21 [i*nalizace
\'_Ý.laio cc|kcrrl 68 202 -i6l._13 Kč
Z trrhil irrl,,cstični vÝda_ic 66 8 ] 9 (}8 j,99 Kč
l tojltl tleinvr,siic\lli v.i.clr.lc i _]i1_] ]7j,]4 Kč
ltlvestičrri rriililud1,, jsou příJohulu k to]l]uto vr.účtt,.l,irní a le výkeze tllN 2- l2 l\4

Nr,inrr:sljr'ni naklatl_v jsc"ručlcni'n1 vc rÝkaze Fin2-12 NI li,:l ] j.?-017-

Fcr. 6Jlt} , úli.rkl,z účtr,i, službl peněžniclr ťlstayii 7_]6..+02,74 l(č
Par. 63]0 - ;rcljištění nra.jetkll SVK a vioženelro na.ietkrr ]45.]99.. Kč
Par, ó33ú - převl_1d1. vlirstrrírn účtrinr 7 !]7ó._] l0.- t(č
F*r. ó399 platby ciar.lí a ptrlliatků l]Pt] 8 i85 [l.i0.- t_c
Par. ó4ú1 , tj,da.je z fin v_r,poiiii]ínl irlinirlliL]h |g1-

ti příspivkl ohcítrl na ilt.,,estice a.ir..jicir vl,úi:t. Li8 3_:],- Kč
Par" ó4[i9- úllrad_v sankci.jinýnr lozpcrčtůln ] l L678.- Kč

Svaz vtldol,otlŮ a karlaliz-ari Zl1'ársko zařtrdi1 ttajetek dtl uživárij v pořizovncí ircrclnotě ve výši l7_{ 904 jL|j,,Kč
7- tohir riklirc] lliajetktr z rlbc,i ve vi ji 478 B2i).-Kč
S\/l( Zd'arsko r.,1,i,ariil llrajetek r.pot-'izclvaci hodnotč ve .,Ýši ].6_]4 77+.-Kč.



tlvěr,i, a pl'rjt=kv

K 3!"t2"]t}I? rná §\l}i Žtl'árs!;o ce!iienl nesplilcerlé úr,érr.r,c vÝ_{i 6s."_r'l(),:87.i? Kč,
Ziohorla3kci ..ZeijštČníkvalirvLTl11-,t{VUcl\r.,'.ťiní6íJ_,.i!.l:.ls; l;](č-krtltcčltaspt"t,,o.tul ..I.Lr_ie j1.1 ,]_()]__1
A ira akci Di,jc l čirli 5 8]? 0ú(.r,-]ič -korlcčná splnln.sl \, roc-- 4,(.),2()][',
Vl'trce l(]]7\vitzvc'rdot'orjÍlakana]iza.,íŽcj'ár,sj.loLrilririJiisplatkl,ttr,,ěrťtverlši ió j.5(l,_í44..]9Kč.
Iiezelr,tlí * sociálni í'oncl
5vaz vtldclvtldi] a kanaijzllcj Žd'ársk,r ivoi-í rezr"rvní a sociálni íbnd V ltrce _]iJi7 Svaz voi]orrlciů l ]ianaiizací
Žcj'á rs k r_, tvot' i l pottze,s oc i;'r Jn.i lbncl
TYrltba ťoncltt se r'ididle vttitror.]rgatlizačni sttlčrrlice V rcrce 2()]7 il1,1a tvclr.ba soc_ íilllclu r,c v, ši 98._]1ij.-Kč.
čctpáni ve r,_Ýši 1ij].ó48,- I(č Zů.ltatek na ilčžnéln účhr sociilnihrl tcltic]Lr le k j] l2,2Q17 ,+1,1 ó4].-|ič
Iii'zl't'r,tit frrt:rl-
čt-t.llárri llvlo v ce]ktlvé v\,ši _l.í(l,(]l](],_Kť - rlclrllirlr členůlll .oi,eilsei1llictva cllc sclrt,álcní r.;l]ltotI htolnaclcrtl
1-Liltatek nll tlČzttetll LjčtLt u t,:.z,ťrvtiihr.r lirutiLr ], .l i.12,.]0]7 je j l]9 q]r)._r9 Ků

Nakla',1Y a v'iitt-i.sv Z hlii'"11i;l z hosoocliiřskc čirinosli ťlče,tlli.jtlrlrlt_rti..a l,rrzdcíil;t c]o lllavní il Ilo:rp,čitttlrrsit
koetlcie rlletl 0.1 l 87

!'rsletlcll hlrsplldařt,ní v h!rrr.ní činrlost! přcr} zrlarrěnír..t činí7._]6.475,19 Kč. r,i:slerlek [:o,spr.ldaření běžného
riilt,irrího oFrdrrbíčiirí l, h!avničilt::rrsti ?"]6 -]6_í.fi.t Kč
\'Ísledelr hrrsplrrlrrř'ení r'hospotlařské e{inlrosti přer! zd:rněnínr óini 6Lt.l7{r,38_1,Ul Kč, l,Ý,sIecleli hospoclařeni
i; iižrláhr; rj če t ni ho o|rd rl b í 58"3,33, 508,23 Kt:"

}ir-lz1-]oČct nartrk20 l;-b_t'| schr'álcn i,a]noLt ltr,.ttlar,lcrLr rlnclj0; -)0J? le \,},ši]_]2 r494{_)J_-Kčirpřeclrecltlictrrl
Sva;u yrldclvtldů a lianaljzaci Žd'ár.sl<o schviililc, ccIkr:nt l[i rozpclllto,,,_vch opaticnt villn§ klrllg.f lti-iitl rozPoť'ttt.
ktcr_r: v r_][) ij činil r,příjlncch i r,Ýda.jich 279.5t].+ ?q 1,5 j Kč
trdozpočct §l,aztt 1,o{ltlt,odil a fuanalizaci Žd'árskt_l

}.Ják]arlv.s]|(*nl
\"!rr1,1Sr, celltenr

l,{lat,ní čintttlst
]_i8] li9.0l

54J l_i].97

! {cspo<iá ř-sk:l či ttnrrst
l l 1,468 49].,š4
]69 R1 ) ()()l ]7

718"2z2.E14.0l
22.62L|. i _l.|.u0

J"8l,]7.37(1,00
-?.39(1.000.0t|

3"3"j 1 ,775,íšj
4.tl51.53?"0(,i
7.780.3I5.4J
_].54,I,.{} í 9.0í}

l5" l8í]."}{]ó"ó2

- -1.909."1žl.{}0

- 5.9ú0. l 4l ._r1}

279.501 29l"5J

2|8.22i.s74,0()
2?.ó20. t 3.í.00
3.8{,?,3?0.8!)
-:,39{J"000,00
3.3?l 775.87
4"05 1,5j2.00
;.780,3 t 5.4,1

].543.1]l9"(l0
l5_ t80.3{16.ó]
- +.9$9.42 t.0{l
- s"q0(t, l11.4í}

27q,5íl4.]91,53

Příinr1 :

Rozpočet schr,á ícn Ý l,a lE +il ltl ont a do tl ltí" kon strlidace
Rrrzpočio.1,* opatřeni č. i
Rozpoč{or, ó oprrlřen í č.2
í{ozpočlotrt opati.c n i č,11

{lozpačtor,ó opatře ní č.J
Rtrzptrčťtlr,é trprrf ření č._i
Rrlzprrilttrvá opatřcrr í ť.ó
R.tlzprtříttl tí opatřt rl i č. T

l{czptrčíové opatře rrí rY.8

Rozpoilíové opratřen í č.9
Rozptrilto,1,ti opati-ení ti. l0
Celllem př-ijnr3,
\/Ýcla.ir-,l

\'ÝtlaIe- schl-álené va l.h ron:atlott
!'_,í daje r,čeín ě lto nsr_r! id a ee s chvit lené r,al nou h ro rn*d o tr
Rozprrčtové opaťřen! t\, l
Rozpočtrr.,é o1ratřr.ni č.2
Rozpocítol,ó opa tlacn í č.3
li.ozpclčtor,ó tlpa tře n i č. j
l{rlzprlčto vó crlraí řeli i č.5
Roz;ločtor t1 rrptlřclií č.6
ilozpočtcr,ť: cpaíilclli č.7
Rou,pločl ové tlpatt=elr í č.8
ItozJlri,t<tr c opllření č,9
}?ozp:lčtt1,1 é opatr-t;l i č. i tl
(]rllrcrn r,ídaje

'Zprála o pÍ'ezkounráltí hosporiar'r,ní §\'K Žd'ár,,iko jc pr*ilohtlu zár.ill.cčnóh$ ílr:tu.
Au<li{ provet![a fil,*ia l-{B At][}tTtNC s.r,tl, Žrí'ár nirtl Sítza,tlu.
Zd'iir nllcl Silzlvr,lu dnc ]E _]._]L]lE
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