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NÁVRH  ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  SVAZKU OBCÍ  EKOSO 

 

ZA ROK 2015 

 

 
V souladu s § 17 § Zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá svazek obcí EKOSO 

závěrečný účet svazku obcí za rok 2015 

 

 

 

Název EKOSO 

Právní forma svazek obcí 

IČO 49 82 80 29 

Adresa Dubějovická  269, 257 63  Trhový Štěpánov 

Telefon, fax 317 851725, 317 851 654 

Mobil, ředitele svazku obcí 603 569 712 

Mobil, předsedy svazku obcí 732 96 680 

Číslo základního běžného účtu  35-0321 965 399/0800 

Číslo běžného účtu-hospodářské činnosti 0321 965 399/0800 

e-mail- ředitel svazku obcí ekoso.odpady@tiscali.cz 

e-mail-hlavní účetní svazku obcí zvarovaekoso@tiscali.cz 

Webové stránky www.ekoso.cz 

Datová schránka b3ncufa 
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1.Organizační struktura 

 

 
Svazek obcí EKOSO, byl založen podle Zákona ČNR č. 302 § 20 odst.1-4 a podle novely občanského 

zákoníku č. 509/1991 Sb. § 20, odst.f)-j) zakladatelskou smlouvou jako ekologické sdružení obcí 

občanů pod názvem „EKOSO“, za účelem výstavby ekologické skládky, a to na ustavující schůzi dne 

30.10.1992 v Trhovém Štěpánově. 

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o zápisu do registru zájmových sdružení 

právnických osob (svazku obcí) byl proveden  zápis dne 25.října 1993 pod reg. č. 200/2003/BN. 

 

Svazek obcí přijal od svých svazkových obcí na výstavbu 1. a  2. etapy skládky nevratné vklady ve 

výši 23,950.904,00 Kč. 

 

V současné době sdružuje svazek obcí EKOSO 47 obcí. Názvy jednotlivých obcí, sídlo a 

identifikační číslo je uvedeno v příloze „Stanov svazku obcí EKOSO“. 

 

Hlavní činnost svazku obcí se řídí Zákonem 128/2000 Sb.,o obcích a dalšími zákony s ním 

související. 

 

Hospodářská činnost svazku obcí je vymezena pro pronájem skládky a je vedena odděleně od hlavní 

činnosti.  

 

Předmět činnosti:   1. Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního  

                                 prostředí 

      2. Výstava a rozšiřování regionální skládky v katastru obce Trhový  

                                 Štěpánov pro sdružené obce a její následné využívání k ukládání  

                                 tuhého komunálního odpadu, dále svoz, třídění a recyklace odpadů 

                                 jejich zneškodňování a provozování skládky, včetně činností 

                                 souvisejících s posláním sdružení. 

      3. Pronájem tělesa skládky 
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Orgány svazku obcí pro volební období 2.12.2014 – 12/2018 

 Valná hromada:  nejvyšší orgán svazku obcí EKOSO 

 

každá obec je zastoupena jedním zástupcem, jenž je členem 

obecního zastupitelstva dané obce 

činnost VH upravují „Stanovy svazku obcí EKOSO“ a „Jednací řád 

svazku obcí EKOSO“ 

 

Představenstvo:  statutární orgán – 12 členů zvolených VH, členové nejsou pro funkci uvolněni 

 

řídí činnost svazku a rozhoduje o všech záležitostech, které 

nejsou vyhrazeny k rozhodnutí valné hromadě, plní usnesení 

valné hromady a odpovídá ji za svou činnost 

        

   

       Období 2. 12. 2014 - 12/2018 

       předseda – Josef Korn       místopředseda: Ing Václav Nekvasil 

 

       členové: Antonín Bašta                Mgr. Martin Hujer 

            Mgr. Luděk Jeništa           Ing. Jaromír Juna 

            Martin Kapek                 Miroslav Matuška 

            Tomáš Martínek               Jarmila Turková 

            František Nebřenský          Martin Šanda 

  

 Ředitel:   výkonný orgán při zajišťování hospodářské činnosti  

  

Ing. Roman Farion – jmenován představenstvem svazku obcí 

 

 Dozorčí rada:   kontrolní orgán – 9 členů zvolených VH, členové nejsou pro 

          funkci uvolněni 
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dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou 

činnost 

svolává valnou hromadu zástupců obcí, vyžaduje-li to naléhavý 

zájem svazku obcí 

účastní se zasedání valné hromady zástupců obcí 

 

Období 2. 12. 2014-12/2018 

předseda DR:   Karel Kroupa 

členové DR:      Jiří Bělský   Zbyněk Blažejovský 

     Jiří Čihák   Pavel Duda 

     Miloslav Kněžík      Mgr. Josef Kokta 

     Vladimír Vacek  Jaroslav Vošický 

                         

 Finanční výbor: kontrolní orgán – tříčlenný – členové nejsou pro funkci  

           uvolněni 

pověřen: 

 kontrolou hospodaření s finančními prostředky svazku obcí v rámci 
schváleného rozpočtu, a to jak v příjmové, tak výdajové části 

 navrhovat nápravná opatření v případě nerovnoměrného hospodaření v průběhu 
roku, 

 vyjadřovat se k přijetí návratných finančních výpomocí, půjček a k přijetí 
úvěru, 

 vyjadřovat se k žádostem o poskytnutí půjček z rozpočtu svazku obcí a k 
poskytnutí příspěvků  

 vyjadřovat se k ukládání volných finančních prostředků  
    

 

Období 2. 12. 2014 – 12 /2018 

předseda FV: Mgr. Josef Kokta 

členové FV: Vladimír Vacek 

   Jaroslav Vošický 
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Přehled zasedání kontrolních a řídích orgánů svazku obcí EKOSO 

 

 

Valná Hromada 

 

 

Představenstvo 

 

Dozorčí rada 

 

Finanční výbor 

09. 06. 2015 03. 02. 2015 13. 04. 2015 13. 04. 2015 

08. 12. 2015 14. 04. 2015 25. 11. 2015 25. 11. 2015 

 09. 06. 2015   

 08. 09. 2015   

 10. 11. 2015   

 

 

Pracovníci svazku obcí v roce 2015 

Pracovníci zaměstnání na základě dohody o provedení práce + hmotná odpovědnost. V roce 2015 se 

jedná o čtyři zaměstnance. 

 

 

Pojištění majetku svazku obcí 

Vozový park: 

 pojištění automobilů     -Allianz pojišťovna a.s. 

 pojištění pracovních strojů    -ČSOB, a.s. 

Budovy, stavby: 

 pojištění meziskladu nebezpečného odpadu -Hasičská pojišťovna a.s. 

 pojištění skládky      -Hasičská pojišťovna a.s. 

 

 

pracování agendy svazku obcí 

Účetní agenda svazku obcí je počítačově zpracována programem FENIX, dodavatel Asseco Solutions 

a.s.. 

Spisová služba je zpracována  zápisem do „Podacího deníku“, a to v rámci dodržování ustanoveními 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu. 
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Hospodářská činnost 

Hospodářskou činnost svazku obcí EKOSO představuje pacht skládky. Pro tento účel má zřízen 

zvláštní bankovní účet. 

 

Daň z přidané hodnoty 

Svazek obcí je plátcem DPH 

 

Účelové fondy 

Svazek obcí nemá účelové fondy 

 

Příspěvkové organizace 

V roce 2015 svazek obcí nezřídil příspěvkovou organizaci 

 

Založené organizace 

Svazek obcí EKOSO, založil v roce 2005 společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., kam převedl 

provoz skládky. 

Činnost společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., zahrnuje především systém nakládání s odpady a 

snahu o jejich další využití. 

 

 

 

2. Finanční hospodaření svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov v roce 2015   

                                      
Finanční hospodaření svazku obcí se řídilo rozpočtem pro rok 2015, který byl schválen Valnou 

hromadou svazku obcí EKOSO, dne 2. prosince 2014 jako vyrovnaný.  

Návrh rozpočtu byl před samotným projednáním na zasedání valné hromady zveřejněn v zákonné lhůtě 

po dobu nejméně 15 dnů (10. 11. 2014 do 2. 12. 2014), v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  Do schvalovacího procesu vešly skutečnosti a 

připomínky, které byly zapracovány do návrhu rozpočtu. 
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Přehled o plnění základních druhů výdajů svazku obcí a o financujících položkách. 

V tis.Kč 

Zdroj 

Výkaz 

40 

Text Schválený 

Rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Skutečnost % RS % RU 

Ř.4010 Daňové příjmy      

Ř.4020 Nedaňové příjmy 20,00 20,00 16,58 82,9 82,9 

Ř.4030 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00   

Ř.4040 Přijaté transfery 4.100,00 4.738,00 4.738,03 115,6 100,0 

Ř.4050 Příjmy celkem 4.120,00 4.758,00 4.754,61 115,4 99,9 

       

Ř.4210 Běžné výdaje 1.314,00 1.160,82 1.154,71 87,9 99,5 

Ř.4220 Kapitálové výdaje 2.806,00 259,00 258,94 9,2 100,0 

Ř.4240 Výdaje celkem 4.120,00 1.419,82 1.413,65 34,3 99,6 

Přehled o plnění základních druhů příjmů svazku obcí a o financujících položkách. 

V tis.Kč 

Ř.4200 Příjmy celkem po konsolidaci 4.120,00 4.758,00 4.754,61 115,4 99,9 

Ř.4430 Výdaje celkem po konsolidaci 4.120,00 1.419,82 1.413,66 34,30 99,6 

Ř.4440 Saldo příjmů a výdajů po kons.  3.338,18 3.340,95  100,1 

Třída 8 – financování      

 8115-změna stavu 

krátk.prostředků na bank.účtu 

 -3.338,18 

 

-3.277,71  98,2 

 8901-operace z peněžních účtů organizace 

nemající charakter příjmů a výdajů vládního 

charakteru (+/-) 

  -63,24   

Financování celkem  -3.338,18 -3.340,95  100,1 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 

rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí ve svazku obcí EKOSO (výkaz FIN 2-12 M),  
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Představenstvo svazku obcí EKOSO, schválilo změnu rozpočtu dvěma rozpočtovými opatřeními. 

Úpravy rozpočtu pro rok 2015 řešily především v příjmové části:  

 zvýšení položky 4113-„převod z vl. fondů hospodářské činnosti“ o 638 tis. Kč 
 

V části rozpočtových výdajů: 

 převod finančních prostředků na položce 6121-„Budovy,stavby,haly“ do rozpočtu 2016 

 snížení mzdových prostředků o 126 tis. Kč. 
 

 

 

Zásadní změny rozpočtu v roce 2015 

 

Příjmy v tis.Kč 

Položka Text o Tis.Kč Poznámka 

4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti o +638,03 Zvýšení v důsledku vyššího HV za rok 2014 

v hospodářské činnost oproti odhadu 

Výdaje v tis.Kč 

Položka Text o V tis.Kč Poznámka 

6121 Budovy, haly, stavby  -2,485,21 Druhým rozpočtovým opatřením je 

schválen   převod  finančních 

prostředků na položce 6121 do rozpočtu 

2015.  

5023 

5032 

Odměna statutárních orgánu 

Povinné poj.na veřj.zdr. 

O -116,00 

-11,00 

Snížení nadhodnocené položky 
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Výdaje dle cílových oblastí 2014-2015 

BĚŽNÉ VÝDAJE 2014 % 

2014 

% 

2015 

2015 

Výdaje na odvody na ZP čl.předst. a  DR 17.820,00 0,58 0,53 7.560,00 

Ostatní platby za provedenou práci 40.000,00 1,29 3,68 52.000,00 

Odměny zastupitelů (DR, představenstvo) 198.000,00 6,41 5,94 84.000,00 

Mzdové náklady celkem 255.820,00 8,28 10,16 143.560,00 

Neinvestiční nákupy-materiál apod. 4.585,00 0,15 0,23 3.188,16 

Nákup služeb a ostatní nákupy 43.664,20 1,41 2,66 37.664,64 

Správní poplatky 0,00  0,07 1.000,00 

Ostatní výdaje 241.758,80 7,82   

Ostatní provozní výdaje celkem 290.008,00 9,38 2,96 41.852,80 

Transfery jiným subjektům 954.300,00 30,88 68,57 969.300,00 

Neinvestiční dotace celkem 954.300,00 30,88 68,57 969.300,00 

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJe 1,500.128,00 

 

48,54 81,68 1,154.712,80 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE     

Pořízení budov, staveb 1,575.683,00 50,98 18,32 258.943,97 

Stroje, přístroje, zařízení, 

dopr.prostředky 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořízení vlastního majetku celkem 1,575.683,00 50,98 18,32 258.943,97 

Investiční dotace jiným subjektům 15.000,00 0,49   

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

15.000,00 0,49   

Celkem 1,590.683,00 51,46 18,32 258.943,97 

VÝDAJE CELKEM 3,090.811,00 100,00 100,00 1,413.656,77 

 

Závazné ukazatele 2015 

Účelové třídění Příjmy sch.rozp. Výdaje sch.rozp. Příjmy skutečnost Výdaje skutečnost 

Pokladní správa 4,100.000,00  4,738.027,28  

Odpady 0,00 4,117.000,00  1,412.511,13 

Daně, pojištění, služby 

peněž.ústavů, ost.finanční 

operace 

20.000,00 3.000,00 16.579,25 1.145,64 

Celkem 4,120.000,00 4,120.000,00 4,754.606,53 1,413.656,77 

Výdaje finacování    63.240,94 

Změna stavu kr.pr.na BÚ    3,277.708,82 

FINANCOVÁNÍ    3,340.949,76 
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Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků svazku obcí 

 

Výkaz 60 – Rozvaha svazku obcí v tis.Kč (k nahlédnutí ve svazku obcí EKOSO) 

Zdroj 

rozvaha 

Text V tis.Kč Poznámky 

 

III. Krátkodobý finanční majetek 7.691,86  

II. Krátkodobé pohledávky 961.38  

B Oběžná aktiva 8.653,24  

 

Účet v Kč popis 2013 2014 2015 

311 Odběratelé 1,613.337,00 2,004.570,00 826.837,00 

315 Jiné pohledávky z hl.č. 91.338,00 73.338,00 58.338,00 

341 Daň z příjmů 0,00 0,00 73.090,00 

342 Jiné přímé daně 0,00 0,00 0,00 

381 Náklady příštích období 4.997,00 12.100,00 3.115,00 

Celkem pohledávky 566.715,41 227.048,00 961.380,00 

 

Výkaz 60 – Rozvaha svazku obcí v tis.Kč (k nahlédnutí ve svazku obcí EKOSO) 

III. Krátkodobé závazky 74.20  

10. Zaměstnanci HČ 3.40  

16. Ostatní daně 1,08 Silniční daň, daň srážková záv.č. 

17. Daň z přidané hodnoty 69,72 DPH 2015 spl. 1/2016 

 

Účet v Kč popis 2013 2014 2015 

321 Dodavatelé 0,00 3.596,00 0,00 

331 Zaměstnanci   3.400,00 

341 Daň z příjmů 98.660,00 50.050,00 0,00 

342 Jiné přímě daně   1.075,00 

343 Daň z přidané hodnoty 280.001,00 332.501,00 69.721,00 

345 Jiné daně a poplatky 3.300,00 1.600,00 0,00 

383 Výdaje příštích období 2.900,00 0,00 0,00 

472 Dl.přijatá záloha na trans.   288.081,03 

Celkem závazky 384.861,00 387.747,00 362.277,03 
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Monitoring v tis.Kč 

V tis.

Kč 

popis 2013 2014 2015 

1. Počet obyvatel    

2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3.693,45 4.596,47 4.754,61 

3. Úroky    

4. Uhrazené splátky půjčených prostředků    

5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4    

6. Ukazatel dluhové služby (%) ř.5/ř.2    

7. Aktiva celkem 75.356,34 78.897,18 81.793,77 

8. Cizí zdroje a přijaté návratné fin. výp. 1.626,62 434,77 362,28 

9. Stav na bankovních účtech 2.036,08 3.897,57 7.691.71 

10. Úvěry    

11. Podíl cizích zdrojů k celk.aktiv.%ř.8/ř.7 2,16 0,55 0,44 

12. Oběžná aktiva 3.747,10 5.988,13 8.653,24 

13. Krátkodobé závazky 384,86 387,75 74,20 

14. Celková likvidita ř.16/ř.17 9,74 15,44 116,63 

 

 

 

 

Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 v Kč 

Č.ú. Název Běžné období Minulé období 

401 Jmění účetní jednotky 55,493.866,98 55,493.866,98 

403 Dotace na pořízení dlouhod.majetku 6,200.198,17 

 

6,028.269,20 

 

406 Oceň. Rozdíly při změně metody -39,653.488,35 -39,653.488,35 

 CELKEM 22,040.576,80 21,868.647,83 
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Dotace 

Přijaté dotace 

Svazek obcí EKOSO v roce 2015 přijal transfer z rozpočtu Města Trhový Štěpánov, jako investiční 

dotaci ve výši 500.000,- Kč. Tato dotace je určena na financování výstavby 3. etapy skládky 

Trhový Štěpánov. 

 

Poskytnuté dotace 

Svazek obcí EKOSO na základě rozhodnutí valné hromady a v souladu se Stanovami svazku obcí EKOSO  

poskytl svazkovým obcím neinvestiční dotaci v celkové výši 969.300,00. Výše poskytnuté dotace 

jednotlivým obcím svazku je závislá na výši vkladu. 

 

3. Vyhodnocení hospodářské činnosti 

 

Svazek obcí EKOSO, Trhový Štěpánov v roce 2015 vykazuje v hospodářské činnosti zisk ve výši 

3,389.917,81 Kč. 

V tomto roce je jediným zdrojem příjmů pacht skládky. 

 

Výkaz zisku a ztráty v Kč zkráceně  

Č. Název položky SU Hospodářská činnost poznámka 

A Náklady celkem  1,048.292,36  

I. Náklady z činnosti  731.942,36  

 Daň z příjmu 591 316.350,00  

Výkaz zisku a ztráty zkráceně  

 

B. VÝNOSY CELKEM  4,438.210,17  

I. Výnosy z činnosti  4,349.999,36  

 Výnosy z pronájmu 603 4,349.999,36 Pronájem skládky,KJ 

II. Finanční výnosy  1.195,81  

 Úroky 662 1.195,81  

IV. Výnosy z transferů  87.015,00  

C. Výsledek hospodaření před zdan.  3,706.267,81  

 Výsledek hospodaření po zdanění  3,389.917,81  
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4. Majetek svazku obcí 
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2015. Zahájena byla dne 8.12.2015 a ukončena 

15.2.2016 inventarizační komisí ve složení: 

Hlavní inventarizační komise:  

Předseda HIK – Ing. Roman Farion 

Členové HIK  - Ing. Václav Nekvasil, Bc. Štěpánka Béhová 

Dílčí inventarizační komise: 

Předseda DIK – Hana Zvárová 

Členové DIK  - Hana Tomaidesová, Věra Kupsová 

 

Údaje o hospodaření s majetkem svazku obcí k 31.12.2015 v Kč 

 

účet Druh majetku Stav 

k 1.1.2015 

přírůstek úbytek Stav 

k 31.12.2015 

013 Sotware 66.920,00   66.920,00 

021 Stavby 59,006.785,00   59,006.785,00 

022 Samost.mov.věci a 

soubory  movitých věcí 

10,868.700,00   10,868.700,00 

028 DDHM 1,313.669,00  27.469,00 1,286.200,00 

042 Nedokončený dl.hm.maj. 1,452.975,00 258.943,97  1,711.918,97 

061 Majetkové účasti v os. 

s rozhodujícím vlivem 

200.000,00   200.000,00 

 celkem 72,909.049,00 258.943,97 27.469,00 73,140.523,97 

 Oprávky k majetku celkem    -40,446.958,00 

 

Podrozvahové účty v Kč 

účet Druh majetku Stav 

k 1.1.2015 

přírůstek úbytek Stav 

k 31.12.2015 

912 Podmíněné závazky 101.149,10   101.149,00 

948 Dl.pod.poh.ze soud sporu 98.409,00   98.409,00 

994 Ost.dl.podm.pasiva 28,374.258,20  4,423.354,20 23,950.904,00 

 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

svazku obcí v roce 2015 

Kč 

Zastavený majetek 0,00 

Majetek celkem 73,140.523,97 
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Odpisy 

Účetní jednotka má sestaven odpisový plán, který je rámcově stanoven dle přílohy ČSÚ 708. 

 

Zásoby 

Svazek obcí vede zásoby způsobem „B“ nákup do spotřeby. 

 

Pohledávky 

Zavedení opravných položek k pohledávkám z hlavní činnosti. 

 

Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Kč 

Krátkodobé pohledávky (Netto) 885.175,00 

Dlouhodobé pohledávky (Netto) 0,00 

Rozpočtové příjmy 4,754.606,53 

Podíl pohledávek na rozpočtu (v%) 18,62 

 

 

Závazky 

 

Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Kč 

Krátkodobé závazky 74.196,00 

Rozpočtové příjmy 4,754.606,53 

Podíl závazků na rozpočtu (v%) 1,56 

 

 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

Účetní hodnota zastaveného majetku 0,00 

Stálá aktiva BRUTTO 73,140.523,97 

Výpočet podílu zastaveného majetku /%)0,00  
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Daně 

Daně jsou stanoveny v souladu s ustanovením příslušného zákona České republiky. 

 

Pokladna 

Pokladna hlavní činnosti svazku vykazuje k 31.12.2015 nulový zůstatek. Pokladna hospodářské 

činnosti vykazuje zůstatek ve výši 156,00 Kč. 

 

Závazky vůči zaměstnancům 

Svazek obcí zaměstnával v roce 2015 pracovníky pouze na základě dohody o provedení práce. 

Odměny u zaměstnanců hlavní činnosti vyplaceny za rok 2015 k 31.12.2015. 

Závazek z DPP za období 12/2015 u zaměstnanců hospodářské činnosti ve výši 3.400,00 Kč. 

 

Časové rozlišení 

Svazek obcí časově rozlišuje náklady na pojištění, předplatné, transfery, popř. i jiné výdaje a 

náklady týkající se budoucího období a výnosy a příjmy týkající se budoucího období. 

 

Ostatní skutečnosti svazku obcí v roce 2015 

 nebyly poskytnuty žádné půjčky dalším subjektům 

 není zastaven majetek 

 není sjednán úvěr 

 

 

Účetní závěrka svazku obcí EKOSO za rok 2014 

Valná hromada svazku obcí EKOSO schválila „Usnesením“ ze dne 9. 6. 2015 účetní závěrku svazku 

obcí EKOSO za rok 2014 dle postupů, které stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.  

 

 

 

5. Závazky ke společníkům -  nejsou 
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6. Hospodaření založených obchodních společností 

 

Svazek obcí EKOSO, Trhový Štěpánov založil v roce 2005 společnost EKOSO Trhový Štěpánov, 

s.r.o., kam v roce 2005 převedl provoz skládky. 

Činnost společnosti EKOSO s.r.o., která podniká v oblasti odpadového hospodářství, 

zahrnuje především systém nakládání s odpady a prevenci v podobě snahy o předcházení a 

minimalizaci vzniku odpadů a jejich dalšího využití.  

 

Svědčí o tom: 

 výstavba kompostárny, kde je zpracovávána biomasa s konečným produktem  „Zahradnický 
substrát“. 

 kogenerační jednotka, která využívá skládkový plyn pro výrobu elektrické energie. 
Elektrická energie je využívána z části pro potřeby společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, 

s.r.o. s.r.o. (23,0 kW) a část je odváděno do distribuční sítě (max.výkon dodávky 

elektřiny do DS je 150,0 kW). 

V roce 2015 bylo ve společnosti EKOSO s.r.o. provedeno šest vrtů v tělese 2. etapy 

skládky s cílem získat větší množství skládkového plynu zpracovávaného v kogenerační 

jednotce, a to za účelem navýšení výroby el. energie a jejího prodeje. Výnosy z této 

investice se projeví v průběhu roku 2016. 

 

V roce 2015 hospodařila společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. s pronajatým majetkem 

svazku obcí EKOSO v celkové hodnotě 7.767 tis. Kč. 

 

 

Výsledek hospodaření roku 2015 společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., vykazuje ztrátu 

ve výši Kč 21 tis. Kč.  
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V tis.Kč     Výkaz zisku a ztráty společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. k 31.12.2015 zkráceně     IČO 2720060 

 

Text Číslo 

řádku 

Skutečnost v účetním 

období sledovaném 

Poznámka 

Výkony 4 21.835 Tržby za uložení odpadu a prodeje 

substrátu 

Výkonová spotřeba 8 7.738 Náklady spojené s ř.4 

Přidaná hodnota 11 14.097  

Osobní náklady 12 4.187 Náklady na: 

- mzdy            3098 tis.Kč 

- zákonné zdr.poj. 273 tis.Kč 

- zákonné soc.poj. 710 tis.Kč 

- zákonné soc.nákl.106 tis.Kč 

Daně a poplatky 17 8.900 Popl. dle zák.185/2001 Sb. o odpadech                                          

Daň silniční          

Správní poplatky       

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

9 1.237 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období (+/-) 

25 339 Tvorba fondu rekultivace  1.774 tis. Kč 

Čerpání fondu rekultivace 1.435 tis. Kč 

Ostatní provozní výnosy 26 694 Tržby z: 

-zpětný odběr        37 tis.Kč 

-elektroodpad        18 tis.Kč 

-kovový odpad-odběr. 16 tis.Kč 

-zelený bonus       608 tis.Kč 

-bonus na decentr.    2 tis.Kč 

-motivační program    2 tis.Kč 

-systém. Služby       4 tis. Kč    

     

-ostatní              7 tis.Kč  

Ostatní provozní náklady 27 125 Pojištění, dary 

 

Provozní výsledek hospodaření 30 3  

Ostatní finanční náklady 45 22 Bankovní poplatky 

Finanční výsledek hospodaření 48 -22  

Daň z příjmů za běžnou činnost 49 3  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -22  

Mimořádné výnosy 53 1  

Mimořádný výsledek hospodaření 58 1  

Výsledek hospodaření za účetní období 60 -21  

Výsledekhospodaření před zdaněním 61 -18  
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V tis.Kč            Rozvaha společnosti EKOSO Trhový Štěpánov,s.r.o. k 31.12.2015 zkráceně 

 

 

IČO 27200060 

Označení AKTIVA řádek Běžné účetní období 

Btto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM 001 31.751 4.532 27.219 

B. Dlouhodobý majetek 003 12.569 4.532 8.037 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 12 0 12 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 12.557 4.5374 8.025 

C. Oběžná aktiva 031 19.136  19.136 

C.I. Zásoby 032 245  245 

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 2.065  2.065 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 16.826  16.826 

D.I. Časové rozlišení 063 46  46 

    

 PASIVA  Stav v běžném účetním období 

 PASIVA CELKEM 067 27.219 

A. Vlastní kapitál 068 4.296 

A.I. Základní kapitál 069 200 

A.II. Kapitálové fondy 073 12 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 

080 20 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých 

let 

083 4.086 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

087 -21 

B. Cizí zdroje 089 16.345 

B.I. Rezervy 090 14.415 

B.III: Krátkodobé závazky 106 1.930 

C.I. Časové rozlišení 123 6.578 
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Zpráva o vztazích dle §§71 a násl. ZOK za  účetní období 01.01.2015-31.12.2015 

 

A.Seznam propojených osob 

 

1.Ovládající osoba v postavení vůči společnosti 

 

Ovládající osoba Ovládaná osoba Důvod statutu 

ovládající osoby 

Výše hlasovacích práv 

EKOSO, svazek obcí EKOSO Trhový Štěpánov, 

s.r.o. 

100% vlastník 100% 

 

2.Seznam ovládaných osob v postavení společnosti 

 

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. neovládá žádnou osobu   

 

B.Přehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými osobami 

 

1.Transakce typu nákup (z pohledu společnosti) za celé účetní období 

EKOSO Trhový Štěpánov, 

s.r.o. 

Pachtovní smlouva na pronájem skládky 

 

2.Transakce typu prodej (z pohledu společnosti) za celé účetní období 

 Nejsou 

 

C. Komentář statutárního orgánu k nevýhodným transakcím nebo k transakcím, ze kterých vznikla 

společnosti újma, způsob úhrady této újmy 

 

Z uvedených smluvních vztahů, poskytnutých plnění a přijatých protiplnění nevznikla společnosti 

majetková újma či jiná nevýhoda. 

V tomto období nedošlo k jiným právním úkonům v zájmu ovládajících osob a na popud ovládajících 

osob nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření, která by byla pro ovládanou osobu nevýhodná. 
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7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2015 

 
Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jana Králová – oprávněná osoba k poskytování auditorských 

služeb, číslo osvědčení 1908, na základě smlouvy mezi objednavatelem svazkem obcí EKOSO a 

zhotovitelem CPA Audit spol.s.r.o.. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 30.3.2015 (přezkoumání 

hospodaření, závěrečné práce, zpracování zpráv). 

 

Závěrem „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí EKOSO“ za rok 2015 bylo 

konstatováno: 

 při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „EKOSO, svazek obcí“ za rok 2015 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zákona 

420/2004 Sb. 

 při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „EKOSO, svazek obcí“ za rok 2015 jsme 

nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b) 

 

Rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována. 

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku obcí EKOSO je přílohou  

k závěrečnému účtu svazku obcí EKOSO, Trhový Štěpánov, za rok 2015. 

 

 

 

8. Zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku obcí EKOSO  za rok 2014 
 

Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO bude zveřejněn na úředních deskách 47 obcí svazku obcí 

EKOSO. Vzhledem k rozsáhlosti příloh budou tyto přílohy uloženy k nahlédnutí v sídle svazku obcí 

EKOSO, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov, a to: pondělí-pátek 7.00-11.00 – 11.30-15.00 hod. 

      

Dále bude návrh závěrečného účtu v plném rozsahu zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na 

webové stránce svazku obcí: www.ekoso.cz 
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Součástí závěrečného účtu svazku obcí EKOSO jsou přílohy: 

 Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí EKOSO za rok 2015 

 FIN 2-12 za rok 2015 

 Rozvaha za rok 2015 

 Výkaz zisku a ztráty za rok 2015 

 Příloha účetní závěrky za rok 2015 

 Protokol o schválení účetní závěrky 2014 

 

 

Připomínky k „Návrhu závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2015“ mohou občané uplatnit 

písemně do 6. června 2016 na adrese EKOSO, svazek obcí, Dubějovická 269,257 63  Trhový 

Štěpánov nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí dne 7. června 2016 od 14.00 hodin 

v budově ZD Trhový Štěpánov, a.s., Sokolská 302, 257 63  Trhový Štěpánov. 

 

 

 

 

 

 

 

 V Trhovém Štěpánově  31. 3. 2016     Josef Korn 

           předseda svazku obcí EKOSO 
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Doložka ke zveřejnění dokumentu „ Návrhu závěrečného účtu svazku obcí  EKOSO za rok 2015“ 
 

 

Zveřejnění dle §17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. 

 

 

Vyvěšeno dne:   

 

 

Sejmuto dne:      

 

 

 

 

Dokument současně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 

 

 

Vyvěšeno dne: 

 

 

Sejmuto dne:  

 

 

 

 

…………………………………………………….…………………………………..………. 

Razítko obce/městyse/města/                                 podpis statutárního zástupce 
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