
Závěrečný účet Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2015  

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů 

 

 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, dle § 17 je předkládán k projednání závěrečný účet Vodohospodářského sdružení 

Kolín za rok 2015. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření, kde podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona jsou 

předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územních celků, tvořící součást 

závěrečného účtu podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.. 

 Vodohospodářské sdružení Kolín je registrováno u KÚ SČK č. r. 82/2002/KO. Členy 

sdružení jsou město Kolín, městys Červené Pečky a Plaňany, dále pak obce Břežany I, Ovčáry, 

Tři Dvory, Velim, Ratboř, Kořenice, Křečhoř, Pašinka, Konárovice, Veletov. 

 Rozpočet na rok 2015 byl schválen na zasedání Rady Vodohospodářského sdružení 

Kolín dne 18.12.2014. Schválený rozpočet na rok 2015 byl v průběhu roku upraven 3 

rozpočtovými opatřeními. 

 Na základě § 17 odst. 7a) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů se projednávání závěrečného účtu uzavře vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez zjištěných chyb a nedostatků. 

 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Vodohospodářského 

sdružení Kolín za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. 

 

Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015 

Příloha: výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2015 – plnění rozpočtu Vodohospodářského sdružení Kolín 

v plném členění podle rozpočtové skladby. 

 

Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis inventarizace) 

Příloha: Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2015 

 



Hospodaření Vodohospodářského sdružení Kolín 

Výsledek hospodaření: 6.437.192,60 Kč zisk celkem po zdanění (hlavní i hospodářská 

činnost) 

  8.110.128,59 Kč zisk z hospodářské činnosti před zdaněním 

-       283.100,- Kč daň PO 2015 

  7.827.028,59 Kč zisk z hospodářské činnosti po zdanění 

- 1.389.835,99 Kč ztráta z hlavní činnosti 

 

Příloha: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 

Přezkoumání provedeno na základě žádosti Vodohospodářského sdružení Kolín a v souladu 

se zákonem č. 520/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC  provedl Ing. Miroslav Gross – 

auditor. 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 

 

 

 

Připomínky k Závěrečnému účtu Vodohospodářského sdružení Kolín je možné písemně nebo 

ústně uplatnit na adresu Vodohospodářského sdružení Kolín, Havelcova 70, 280 00 Kolín, a 

to nejpozději do 29.6.2016.  

Veškeré dokumenty a jejich přílohy jsou v originálu s podpisy k nahlédnutí na adrese 

Vodohospodářského sdružení Kolín. 

 

Vyvěšeno dne: 14.6.2016 

 

Sejmuto dne: 29.6.2016 


