Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080,Vsetín

Závěrečný účet za rok 2013 - komentář
Hlavní náplní práce Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV) zůstává stěžejní projekt Čistá
řeka Bečva - správa majetku vybudovaného v I. etapě a zahájení realizace li. etapy.
Čistá řeka Bečva I (dále jen ČřB I) - Dodatek č. 6 Smlouvy o provozu vodohospodářského majetku
s Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. {dále jen Va K) ze dne 14. 11. 2012 stanovila nájem pro rok 2013 na
35 350 000 Kč bez DPH. Opravy na tomto majetku byly 2 883 775 Kč bez DPH, technické zhodnocení
2 030 903 Kč bez DPH a rozšíření majetku 76 435 Kč bez DPH. Provozování majetku na území Karolinky
a Horní Bečvy bylo zajištěno stávajícími dodatky smluv s Městským bytovým podnikem Karolinka (nájem
266 000 Kč bez DPH) a Služby HB s.r.o. Horní Bečva (nájem 128 000 Kč bez DPH).
Podle uzavřené úvěrové smlouvy pokračovalo pravidelné čtvrtletní splácení úvěru Tranše I, celkem bylo
v roce splaceno 20 466 666,68 Kč. Úvěr {Tranše I) je ke konci roku 2013 ve výši 163 733 333,24 Kč.

Čistá řeka Bečva li (dále jen ČřB li) - Dne 29. 2. 2012 byla vyhlášena výběrová řízení veřejných zakázek na
stavební práce „Čistá řeka Bečva li-A", ,,Čistá řeka Bečva 11-B" a „Čistá řeka Bečva 11-C". Dne 13. 11. 2012
byly podepsány smlouvy s vítězi výběrových řízení na část B se „Sdružením pro Čistou řeku Bečvu 11-B" (Porr
a.s., vedoucí účastník sdružení) a na část C se společností "STRABAG a.s.". Výběrové řízení veřejné zakázky
"Čistá řeka Bečva li - A" bylo do 16. 5. 2013 přezkoumáváno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Následně dne 25. 6. 2013 byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení na část C se „Sdružením pro
Čistou Bečvu - Tendr A" (UNISTAV a.s., vedoucí účastník sdružení).
Na základě výběrového řízení a uzavřené Kupní smlouvy „Dodávka vozidel pro svoz septických vod" byly od
vítěze výběrového řízení, společností SPS-VKP s.r.o., zakoupeny 3 vozy.
Dne 30. 4. 2013 byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva li" úvěr k zajištění projektu" českou spořitelnou a.s.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu CZ.1.02/1.1.00/09 .04098 Čistá řeka Bečva li bylo schváleno
Ministerstvem financí dne 24. 10. 2013. Dne 30. 10. 2013 byla uzavřena Smlouva č. 10051451 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, ve
stejném dnu byla podána výzva objednatele k zahájení zhotovovacích prací staveb A, B i C projektu Čistá
řeka Bečva li. Na základě 1. žádosti SOMV obdrželo zálohu na dotaci z Fondu soudržnosti i státního
rozpočtu.

S obcemi a městy, účastníky projektu ČřB 11, byly uzavřeny dodatky ke smlouvám, respektive smlouvy
(Krhová, Poličná), s aktualizovanými dobrovolnými příspěvky na realizaci projektu ČřB li.
V roce 2013 SOMV předalo 449 ks akcií VaK po lhůtě dle §1831, odst. (3) obchodního zákoníku, příjem byl
110 454 Kč (246,- Kč/akcie).
Vzhledem k objemu činností s projektem Čistá řeka Bečva a ukončení ostatních projektů, byl používán
Radou SOMV schválený poměrový ukazatel dělení tzv. společných nákladů 5:95.

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Položka 4121 (neinvestiční přijaté transfery od obcí) obsahuje členské příspěvky obcí ve výši 2 Kč na
obyvatele, platby od jednotlivých obcí podle smluv o dobrovolném příspěvku pro ČřB I.
Položka 4213 (investiční přijaté transfery ze státních fondů) představuje podíl dotace SFŽP z 1. žádosti o
platbu, především projektové práce, správce stavby a z prvních fakturací zhotovitelů částí A, B a C projektu
ČřB li.
Položka 4216 (ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) je podíl dotace Fondu soudržnosti
z 1. žádosti o platbu, především projektové práce, správce stavby a z prvních fakturací zhotovitelů částí A, B
a C projektu ČřB li.
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Položka 4221 (investiční přijaté transfery od obcí) byla rozpočtovým opatřením upravena podle dodatků
smluv, respektive smluv s jednotlivými obcemi na ČřB li.
Položka 2139 (ostatní příjmy z pronájmu majetku) byla naplněná, obsahuje nájem dle smlouvy s VaK,
Služby HB Horní Bečva a Městským bytovým podnikem Karolinka, příjmy jsou včetně DPH .
Položka 2141 (příjmy z úroků) - je naplněna na 147,75 %.
Položka 3201 (příjmy z akcií) - je naplněna na 99,51 %, rozdíl je ze zaokrouhlení.
Položka 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) nebyla vzhledem ke své výši během roku
rozpočtována, jde o peněžní plnění nahrazující úrok u povinného účtu ČNB.
PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) byla čerpána na 92,82 %.
Položka 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení) - odpovídá čerpání mezd .
Položka 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) - odpovídá čerpání mezd.
Položka 5038 (povinné pojistné na úrazové pojištění) - odpovídá čerpání mezd.
Položka 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) - plnění 53,69 %.
Položka 5137 (drobný DHM) nebyla čerpána.
Položka 5139 (nákup materiálu) byla čerpána na 65,56 %.
Položka 5141 (úroky vlastní) čerpána ve výši 99,93 %, obsahuje úroky placené věřiteli z úvěru na ČřB I,
nepatrnou část úroky z úvěru na ČřB li.
Položka 5151 (studená voda) byla čerpána na 86,25 %.
Položka 5152 (teplo) položka byla čerpána na 93,52 %, vyúčtování zálohových plateb je v následujícím roce
podle skutečné spotřeby.
Položka 5154 (elektrická energie) byla čerpána na 74,60 %, zálohové platby byly za období 1. -7. vyúčtovány
Va K již v průběhu roku při přechodu na jiného dodavatele, 8. -12 . měsíc byl vyúčtován v následujícím roce
podle skutečné spotřeby.
Položka 5156 (pohonné hmoty a maziva) byla čerpána na 75,21 %.
Položka 5161 (služby pošt) byla čerpána 38,97 %.
Položka 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací) byla čerpána na 77,59 %.
Položka 5163 (služby peněžních ústavů) - plnění 98,97 %, kromě pravidelných poplatků bankám obsahuje
pojistné majetku ČřB I a li a poplatek Agentovi (Komerční banka a.s.).
Položka 5164 (nájemné) je nájem kanceláří SOMV, prostor pro valnou hromadu, podpisy smluv a výjezdní
Kontrolní den ČřB li, čerpáno na 98,18 %.
Položka 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) obsahuje především platbu za „Kontrolu realizace
proj ektu Čistá řeka Bečva I. a Čistá řeka Bečva li". Dále pak právní služby pro ČřB 11, kontrolu k závěrečnému
účtu a účetní poradenství.
Položka 5167 (služby školení a vzdělávání) byla čerpá na podle potřeby na 69,56 %.
Položka 5169 (nákup ostatních služeb) byla čerpána podle potřeby na 39,90 %.
Položka 5171 (opravy a udržování) - plnění je převážně na opravy majetku z projektu ČřB I provozovaného
Va K, ostatní výdaje jsou běžná údržba majetku kanceláře SOMV.
Položka 5172 (programové vybavení) nebyla čerpána.
Položka 5173 (cestovné) - če rpáno 24,48 %.
Položka 5175 (pohoštění) byla čerpána ve výši 31,51 %.
Položka 5176 (účastnické poplatky na konference) byla čerpána na 37,49 %.
Položka 5194 (věcné dary) byla če rpána na 95 %.
Položka 5229 (neinvestiční transfery neziskovým organizacím) je člensk'( poplatek regionu Bílé Karpaty.
Položka 5361 (nákup kolků) nebyla čerpána.
Položka 5362 (platby daní a poplatků) - převážnou část položky tvoří DPH z nájemného.
Položka 5365 (platby daní a poplatků krajům, obcím) - platba při zřízení povinného účtu u ČNB.
Položka 5424 (náhrady mezd v době nemoci) - dle zákonného poskytnutí náhrady, čerpání na 91,99 %.
Položka 6121 (budovy, haly, stavby) - byla plněna na 21,61 %, jedná se převážně o projektovou
dokumentaci (dokumentace pro stavební povolení), správce stavby, přípravné práce pro ČřB li (úvěr,
výběrové řízení), první platba zhotovitelům, dále technické zhodnocení a rozšíře n í majetku u ČřB I.
Položka 6123 (dopravní prostředky) - byla čerpána na nákup vozidel pro svoz septických vod .
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FINANCOVÁNÍ, BAN KOVNÍ ÚČTY
Položka 8901 (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů) je rozdíl převodu mzdových
ná ro ků a odvodů, které byly zahrnuty do rozpočtu roku 2012 a 2013 k vyplacení v následném roce a DPH
z pře nesené povinnosti DPH se zdanitelným plně ním v listopad u a prosinci 2013 a vyúčtová ním
v následujícím roce.
Položka 8123 (dlouhodobé při jaté půjčené prostředky)- je úvěr pro proj ekt ČřB li.
Položka 8124 (uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pro středků) - obsahuje splátky jistiny
Tranše I.
Výsledek hospodaře ní SOMV není očištěný o daňově uznatelné náklady (daňové odpisy 15 310 965,- Kč,
jsou včetn ě odpisu osobního automobilu) a daňově osvobozené příjmy (transfery od obcí 11 080 388,- Kč
a úroky základního běžného účtu 351 648,83 Kč) . Rovněž bude uplatněna daňová ztráta minulých let.
Do roku 2014 vstoupilo SOMV se zůstatkem finančních prostředků 123 869 075,15 Kč. Municipá lní ú čet
přechází ve výši 3 187 919,10 Kč. Na projektovém účtu pro Či stou ře ku Be čvu I je k 31. 12. 2013 čá stka
75 329 438,38 Kč, odtud je splácen úvěr včetně úroků bankám. Účet pro ČřB li ve výši 45 350 509,06 Kč
zahrnuje příspěvky od obcí na přípravu a realizaci li. etapy, příjem za akcie a dotaci z 1. žádosti o platbu.
Z tohoto účtu jsou hrazeny výdaje zahrnované do hodnoty majetku, výdaje přímo spojené s projektem
nezahrnuté do hodnoty díla a do aktualizovaných příspěvků obcí. Účet u ČNB ve výši 322,48 Kč a u ČS ve
výši 886,13 Kč.

POROVNÁNÍ STAVU MAJETKU (BRUTIO) ZA ROK 2012 A 2013
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318 715,-
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CELKEM

Ing.

Zddynářová,

Vsetín, 17. 2. 2014

Za řa zení tech nického
zhodnocení na ČOV Halenkov
Vložení vozidel pro svoz odpad.
vod, za řaze n í t echnického
zhodnocení ČOV Hovězí,
Valašské M eziříčí a Zub ří,
rozš ířen í vybavení ČOV Zubří

13 558 447,84 Realizace projekt u ČřB li
Vyřazen í
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Realizace proj ekt u ČřB li - ČEZ

