
  
Komentář k závěrečnému účtu roku 2016 
 
Svazek obcí Čistá Odra 
IČ: 750 63 310 
Sídlo: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
 
Podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, je povinností svazku obcí po skončení kalendářního 
roku, aby souhrnně zpracoval údaje o ročním hospodaření svazku do závěrečného 
účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů  
v platném členěni podle rozpočtové skladby. Údaje o hospodaření s majetkem  
a o dalších finančních operacích. Povinnou součástí závěrečného účtu při jeho 
projednáváni v orgánech svazku je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
Svazku obcí Čistá Odra za rok 2016, vypracována auditorem. 
 
 
Majetek svazku 
 
Inventarizace za rok 2016 proběhla dle Směrnice o inventarizaci k 31.12.2016.  
Byl inventarizován hmotný a nehmotný majetek svazku, finanční majetek a 
pohledávky a závazky. Zjištěné stavy byly odsouhlaseny s účetní evidencí. 
Nebyly nalezeny žádné inventarizační rozdíly. Svazek má zastavený majetek ve 
výši 29.982 tis.Kč ve prospěch Finančního ředitelství pro MSK z titulu 
neuhrazeného odvodu ve výši 14.544 tis.Kč. 
 
 
Příjmy  
 
Příjmy za rok 2016 jsou tvořeny výběrem stočného ve výši 5.215 tis.Kč,  
neinvestičními transfery od obcí ve výši 1.830 tis.Kč na splátku jistiny úvěru a 
provoz svazku. V roce 2016 svazek obdržel pojistné náhrady ve výši 107 tis.Kč.  
 
 
Výdaje 
 
Výdaje v roce 2016 byly vynaloženy na běžný provoz svazku, např. nákup 
materiálu ve výši 435 tis.Kč, elektrická energie ve výši 477 tis.Kč, nákup 
ostatních služeb ve výši 998 tis.Kč, opravy a udržování ve výši 1.516 tis.Kč. 
Dále pak za právní služby ve výši 552 tis.Kč, jsou vedeny dva soudní spory – 
s insolvenčním správcem dodavatele o vrácení bankovní záruky a spor se 
správním orgánem, který vyměřil svazku odvod dotace za porušení rozpočtové 
kázně. 
 
Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2016 činil 13.625.013,84 Kč. 



 
Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost Moravskoslezský 
audit s.r.o., Čs. Legií 7, 702 00 Ostrava. 
 
Zpracovala: Hana Faltínová 
 
Přílohy: 
Závěrečný účet za rok 2016 
Inventarizační zpráva 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, včetně výkazů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


