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Zápis z jednání dozorčí rady svazku obcí Šatavsko, konané dne 19. 07. 2016, od 16,00
hodin v provozní kanceláři svazku obcí, Ledce 28
Předmět kontroly: Účetní závěrka svazku, kalkulace ceny vodného a stočného
Kontrole byli přítomni:
Ing. Zdeněk Motlíček, předseda DR
Ing. Jana Jersenská, členka DR
Jiří Tesař, člen DR
Omluven:
Petr Vaňáček, člen DR
DR při svém jednání vycházela z podkladů předložených pro jednání členské schůze svazku,
která se konala 31. 5. 2016.
Po prostudování podkladů žádá DR představenstvo svazku o následující doplňující informace
a podklady:
1) Čím byl způsoben nárůst nákladů za energie mezi roky 2014 a 2015 o více jak 30%?
2) Rozklíčit náklady na služby a mzdové náklady a okomentovat jejich změny mezi roky
2014 a 2015 a okomentovat nárůst nárůst krátkodobých závazků za zaměstnanci mezi
roky 2014 a 2015.
3) Čím je způsobený výrazný pokles nákladové položky „Jiné daně a poplatky“ mezi
roky 2014 a 2015
4) Identifikovat položku „Dlužné faktury“ ve výši 782 111 Kč, která je součástí přílohy
k účetní závěrce
Dále doporučuje představenstvu svazku:
1) V rámci kalkulací Ing. Kašparové počítat také s odpisy DM, porovnáním současných
kalkulací a schválených cen může konečný spotřebitel nabývat dojmu, že kalkulace je
zisková, což není.
2) V rámci nastavování cen stočného a vodného vycházet z výdajů svazku na 1m3 a
jejich vzájemné komparace. Kalkulace těchto výdajů je uvedena v příloze k zápisu.
Výdaje na zpracování 1m3 odpadních vod činní 90,51 Kč a na 1m3 pitné vody činní
39,50 Kč. Výška výdajů na čištění 1m3 odpadních vod je ovlivněna zejména výdaji na
umořování dluhu a výška výdajů na 1m3 pitné vody je poté ovlivněn zejména nižším
objemem fakturovaných m3. Přiložená kalkulace je výdajová, neobsahuje tedy odpisy
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majetku, jako podklad pro výpočet byl použit podrobný rozpočet pro rok 2016 a
fakturované množství za rok 2015 dle kalkulací Ing. Kašparové.
3) Z důvodu efektivního využívaní finančních prostředků navrhujeme zapojit nadbytečné
finanční prostředky do splácení úvěru a snížit transfery od jednotlivých obcí, které
budou moci uvolněné prostředky efektivně využít. Pro tyto účely doporučujeme na
účtu ponechat částku ve výší 1,8 milionů Kč na pokrytí výkyvů běžného provozu
zvýšenou o předpokládané výdaje na opravy a obnovu infrastrukturního majetku.
Kalkulace částky 1,8 mil. Kč vychází z obecně uznávaných pravidel financování,
která doporučují, aby peníze a pohledávky ve svém součtu pokryly dvojnásobek
závazků.
4) Dále doporučujeme za účelem zvýšení transparentnosti hospodaření směrem
k občanům zakoupení služby „Rozklikávací rozpočet“

Ing. Zdeněk Motlíček
předseda DR

