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Ledce, 05.02.2018

Věc:
Komentář za vlastní hospodaření – příloha k státnímu závěrečnému účtu pro rok 2017, Šaravsko, svazek obcí,
IČ: 68730756
Příjmy za rok 2017 byly vyšší, než v roce 2016 a činily celkem 10 639 747,80 Kč, z toho nedaňové příjmy ve výši
6 470 622,82 Kč a dotace 4 577 124,98 Kč.
Vyšší příjmy jsou z důvodu snížení transferů od členských obcí a větší fakturace za odběr vodného a stočného.
Nedaňové příjmy jsou tvořeny především z vodného a stočného. Transfery jsou tvořeny neinvestičními transfery
členských obcí ve výši 130 664,98 Kč, úroky z úvěru a členský poplatek. Investičními transfery 4 038 460,-Kč na splátky
úvěru.
Pro rok 2017 byl schválen členský příspěvek na 1 osobu ve výši 20,- Kč. Rozdíly mezi příjmy a výdaji v roce 2017
jsou tvořeny větším výběrem vodného a také stočného.
Stočné bylo vybíráno ve výši 38,50 Kč za m3 bez DPH. Vodné bylo vybíráno ve výši 26,40 Kč za m3 bez DPH.
Výdaje roku 2017 jsou menší než v roce 2016 a činily 6 859 355,25 Kč. Výdaje zahrnovaly běžné výdaje ve výši
6 859 355,25 Kč. Organizace v roce 2017 neměla investiční výdaje. Neinvestiční transfery obcím byly v roce 2017 ve výši
175 523,- Kč.
Nedaňové výdaje jsou tvořeny splátkami úroků z úvěru ve výši 69 824,98 Kč. a provozními výdaji na činnosti
kanalizační soustavy (nejvýznamnější položky je údržba, technický dozor, energie, chemie, materiál, mzdy, správní
poplatky za odběr podzemní vody).
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