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VODOVODY A KANALIZACE 

Kubišova 1172, 674 01  Třebíč 
 

 

Z Á P I S  
ze zasedání 36. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE 

ze dne 7. 4. 2017 
 

Přítomni: V řádném termínu počet obcí – 58 (116 hlasů) – nebylo přítomno alespoň 62 obcí 

(nesplněna podmínka více než 50 % členů, tj. 62 obcí) – ZASEDÁNÍ UKONČENO. 

V náhradním termínu počet obcí – 64, počet hlasů 123 – VH usnášeníschopná 
(v průběhu zasedání Valné hromady dorazila zástupkyně členské obce Přibyslavice 
a konečný počet činil 65 obcí se 124 hlasy). 

 
Hosté: Ing. Hedbávný, Ing. Kašková, Ing. Šedová, p. Urbánek, – VAS, a. s., div. Třebíč, paní Černá 

– EM - VAK s.r.o., Ing. Kabelka – starosta obce Jakubov, Mgr. Třetina – starosta města 

Moravský Krumlov 

A) Přivítání členů a hostů 

Předsedající Valné hromadě Ing. Pavel Janata přivítal hosty a členy svazkových obcí, současně 

uvedl, že pan starosta Třetina z Moravského Krumlova oznámil, že se zasedání neúčastní jako 

zástupce členské obce svazku, ale pouze jako host, který se nebude účastnit hlasování. 

Předsedající Ing. Janata konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná a následně došlo 

k volbě zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.  

 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

Zapisovatel Ing. Karel Busta 123 0 0 

 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

Skrutátoři: Zdeněk Voltr, Výčapy 

 Čestmír Linhart, Stařeč 
123 0 0 

 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Svoboda, Lipník 

 Lenka Hůlková, Číměř 
123 0 0 

 
B) Schválení programu jednání 

Ing. Janata informoval přítomné o tom, že ze zasedání je pořizován audiozáznam a následně 

seznámil přítomné s programem a došlo k jeho schválení. 

Program Valné hromady:  

1. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti 

2. Zpráva Představenstva o hospodaření svazku za rok 2016 
3. Závěrečný účet 2016 
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3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 
3.2. Vyjádření Dozorčí rady k Závěrečnému účtu za rok 2016 

4. Návrh rozpočtu svazku na rok 2017  
4.1. Plán investic 2017 
4.2. Příspěvky obcí na investice 
4.3. Rozpočet svazku 

5. Aktualizace střednědobého investičního plánu 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 

7. Aktualizace Zásad svazku o spolufinancování vodního díla 

8. Prodej obchodní společnosti EM-VAK s.r.o. Třebíč 

9. Vstup a výstup obcí do a ze svazku 

10. Vyřazení HIM 

11. Různé 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

VH schvaluje Program jednání 123 0 0 

 
1. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016 

Zprávu přednesl předseda Dozorčí rady Ing. Petr Novotný. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí zprávu Dozorčí rady. 123 0 0 

2. Zpráva Představenstva o hospodaření svazku za rok 2016 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Plnění investic za rok 2016 – materiál 2.1. 

Položka 
Plán 2016  

v tis. Kč 
Skutečnost 2016 

v tis. Kč 
Poznámka 

Celkem dotace a půjčky 22 970 23 142  

Celkem podíl obcí 32 653 28 834  

Celkem podíl svazku  469 3 003  

Plnění rozpočtu 2016 – materiál 2.2. 

Položka 
Plán 2016 

v Kč 
Skutečnost 2016 

v Kč 
Poznámka 

Příjmy celkem 144 352 339 171 962 166  

Výdaje celkem 172 580 762 87 315 587  

Financování celkem  28 228 423 - 84 646 579  

Plněním rozpočtu roku 2016 se zabývalo Představenstvo svazku na zasedání dne 28. 2. 2017 

a schválilo plnění rozpočtu svazku za rok 2016. 
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Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí zprávu Představenstva 

svazku o hospodaření svazku za rok 2016. 
123 0 0 

 

3. Závěrečný účet 2016 

Závěrečný účet za rok 2016 obdržely členské obce s pozvánkou na Valnou hromadu. 

Představenstvo svazku projednalo návrh Závěrečného účtu na zasedání dne 14. 3. 2017 

a doporučilo Valné hromadě svazku VAK schválit Závěrečný účet za rok 2016, a to bez výhrad. 

3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický 

Přezkoumání hospodaření svazku za období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016 provedla auditorská firma 

HB Auditing s.r.o. Žďár nad Sázavou. Kontrola proběhla ve dvou etapách v listopadu 2016 a březnu 

2017. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovená dne 13. 3. 2017 a byla 

poskytnuta všem členským obcím. 

V závěru zprávy auditora se konstatuje: 

Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2016 nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

3.2. Vyjádření Dozorčí rady k Závěrečnému účtu za rok 2016 

Vyjádření předložil předseda Dozorčí rady Ing. Petr Novotný. Dozorčí rada svazku doporučila 

Představenstvu předložit Valné hromadě svazku Závěrečný účet ke schválení. 

Při projednávání tohoto materiálu se dostavila na zasedání Valné hromady svazku zástupkyně obce 

Přibyslavice. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí zprávu auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření svazku 

za rok 2016. 

124 0 0 

VH svazku bere na vědomí vyjádření Dozorčí 

rady svazku k Závěrečnému účtu za rok 2016. 
124 0 0 

VH svazku schvaluje Závěrečný účet svazku 

za rok 2016 bez výhrad. 
124 0 0 
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4. Návrh rozpočtu svazku na rok 2017 

4.1. Plán investic na rok 2017 – materiál 4.1. 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický.  

Návrh rozpočtu svazku je tradičně členěný na Plán investic a na předpokládané příspěvky obcí. 

Investice obsahují 70 položek, které představují stavby ukončené, u nichž není uzavřené 

financování (nejsou vyplacené dotace v plné výši, splácejí se úvěry, obce poskytují dle splátkového 

kalendáře finanční příspěvky), dále stavby realizované a stavby připravované.  

V lednu svazek požádal o aktualizaci stavu připravovaných projektů do vodohospodářské 

infrastruktury ze strany členských obcí. V případě, že obce na žádost reagovaly a aktuální 

informace poskytly, byly tyto akce zařazeny do rozpočtu nebo do střednědobého investičního 

plánu. 

Položka Plán 2017 v tis. Kč Poznámka 

Celkem dotace a půjčky 37 085  

Celkem podíl obcí 70 863  

Celkem svazek  56 708  

Představenstvo svazku projednalo návrh Plánu investic na rok 2017 na zasedání dne 14. 3. 2017 

a doporučuje Valné hromadě svazku schválit Plán investic na rok 2017. 

Svazek obdržel dne 6. 4. 2016 oficiální dopis z obce Rudíkov, kde obec vznáší námitku k nepřesným 

podkladům a požaduje opravit materiál 4.1 Plán investic 2017, konkrétně u akce číslo 28. Rudíkov 

– ČOV intenzifikace. Investorem této akce je obec Rudíkov. V Plánu investic na rok 2017 je uveden 

příspěvek svazku obci ve výši 1 000 000 Kč. Celková částka příspěvku obci na výše uvedenou 

investiční akci byla dle Střednědobého investičního plánu pro rok 2016 předpokládána ve výši 

1 960 000 Kč a byla rozložena do dvou splátek v letech 2016 a 2017. Vzhledem k tomu, že v roce 

2016 nebyla oproti původnímu předpokladu realizace investiční akce zahájena a nemohlo tedy 

dojít ani k čerpání příspěvku, došlo k posunu čerpání příspěvku na roky 2017 (v částce 

1 000 000 Kč) a 2018 (v částce 960 000 Kč). S tímto však obec nesouhlasí a požaduje úpravu 

materiálu Plán investic na rok 2017, kde bude uvedena částka příspěvku svazku ve výši 

1 960 000 Kč. 

Diskuse: 

Ing. Janata: Svazek rozesílal v lednu 2017 materiály, ve kterých žádal členské obce o informace 

a aktualizaci jimi připravovaných vodohospodářských staveb, které budou následně zapracovány 

do investičních plánů svazku. Vzhledem k tomu, že svazek z obce Rudíkov žádnou aktualizaci 

neobdržel, došlo u investiční akce Rudíkov – ČOV intenzifikace automaticky k posunu čerpání 

příspěvku svazku o jeden rok, tedy z let 2016 a 2017 na roky 2017 a 2018. Postup obce Rudíkov mě 

mrzí, vzhledem k tomu, že na žádost o zaktualizování informací k investičním akcím nikdo 

nereagoval a den před konáním Valné hromady svazku přijde z jejich strany námitka k nepřesným 

podkladům a chybně uvedené výši příspěvku. V tomto se musím zaměstnanců svazku zastat, 

že žádnou chybu neudělali. Po technické stránce není problém materiál upravit a částku 

1 000 000 Kč nahradit částkou 1 960 000 Kč, vzhledem k tomu, že svazek má určitou rezervu, 

ze které lze toto navýšení pokrýt. 
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Ing. Kotačka – Rudíkov: V roce 2016 jsme žádný příspěvek nečerpali a předpokládali jsme, že když 

investiční akci zrealizujeme v roce 2017, bude i celkové čerpání příspěvku posunuto na rok 2017. 

Na dofinancování akce jsme v roce 2017 počítali s investičním příspěvkem svazku ve výši 

1 960 000 Kč, vzhledem k tomu, že realizace by měla být do konce roku ukončena. Pokud tomu 

tak nebude, obec si bude muset brát možná zbytečně úvěr a přinese nám to další komplikace. 

Předpokládali jsme, že když se v roce 2016 žádný příspěvek nečerpal, automaticky se přesune část 

z roku 2016 do roku 2017. Proto jsme byli návrhem Plánu investic na rok 2017 zaskočeni a rozhodli 

jsme se vznést námitku. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom požadovanou částku dostali 

v letošním roce. 

Ing. Janata: Vaši situaci chápu. Ale vzhledem k tomu, že se z obce nikdo neozval, posunulo se 

financování projektu tak, jak jsme předpokládali my, že se bude vyvíjet, tedy, že se akce bude 

realizovat ve dvou letech. Došlo k chybě v komunikaci, technicky není problém upravit materiál 

tak, aby Rudíkov dostal částku 1 960 000 Kč v roce 2017. Bude nutné tuto změnu nyní navrhnout 

a odhlasovat a následně schválit Plán investic na rok 2017 již s touto změnou. 

Ing. Soukup: Navrženou změnou dojde automaticky k úpravě celkových součtů v materiálu Plán 

investic na 2017, nejen u této konkrétní akce. Celkový součet bude o tuto změnu také upraven. 

Ing. Janata: Ano, samozřejmě dojde k úpravě také celkového součtu na konci materiálu a bude 

nutné tuto změnu promítnout do materiálu u bodu č. 5 Aktualizace střednědobého investičního 

plánu, ve kterém je akce Rudíkov – ČOV intenzifikace také zahrnuta. 

Ing. Bařinka: Takto nelze postupovat, svazek neměl dlouhou dobu žádné aktuální informace 

o vývoji této investiční akce. Současně apeluji na všechny starosty, pokud plánujete realizovat 

ve své obci nějakou vodohospodářskou stavbu, je nutné svazek o tom informovat a komunikovat 

se svazkem, jak se daná akce vyvíjí a v jakém stadiu se právě nachází. 

p. Mlynář: Požadovanou částku lze do Plánu investic pro tento rok samozřejmě zahrnout, 

ale čerpání by mohlo být dle skutečné prostavěnosti. Když se prostaví polovina nákladů, příspěvek 

by se měl čerpat dle této skutečnosti v daném roce, tedy v 50%ní výši. Takto si myslím, že by to 

bylo správné. 

Ing. Janata: V tuto chvíli projednáváme plán, reálné poskytnutí peněz bude až na základě uzavřené 

smlouvy mezi svazkem a obcí Rudíkov. Vše je na dohodě mezi svazkem a obcí, vše se dá domluvit, 

jenom je potřeba komunikovat. 

Návrh na změnu: U akce č. 28 Rudíkov – ČOV intenzifikace v materiálu Plán investic na rok 2017 

bude uvedena částka 1 960 000 Kč. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje výše uvedenou změnu 

v Plánu investic na rok 2017 u akce č. 28 

Rudíkov – ČOV intenzifikace. 

124 0 0 

 

 



Stránka 6 z 17 

 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje Plán investic na rok 2017. 124 0 0 

4.2. Příspěvky obcí na investice – materiál 4.2. 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. 

Všechny členské obce, u nichž se realizuje investiční výstavba nebo je v přípravné fázi, jsou 

zahrnuté v tomto materiálu. U staveb, kde je jasné financování a výše dotace, jsou uzavřené 

smlouvy o příspěvku. V ostatních případech se jedná o odhad předpokládaných nákladů 

a plánovaný harmonogram financování v jednotlivých letech.  

 Skutečnost v roce 2016 v tis. Kč Plán 2017 v tis. Kč 

OBCE součet 32 451 73 383 

Představenstvo svazku po projednání doporučuje Valné hromadě svazku schválit Plán investičních 
příspěvků obcí pro rok 2017 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH schvaluje Plán investičních příspěvků obcí. 124 0 0 

4.3. Rozpočet svazku – materiál 4.3. 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. 

Návrhem rozpočtu se Představenstvo svazku zabývalo na svém zasedání a po projednání jej Valné 

hromadě svazku doporučuje ke schválení. 

Diskuse: 

Ing. Janata: Změna, která byla provedena v materiálu Plán investic na rok 2017, se do tohoto 

materiálu nepromítne, protože svazek nemá s obcí Rudíkov uzavřenou smlouvu o poskytnutí 

příspěvku. Nicméně v rozpočtu je zahrnuta investiční rezerva, ze které bude možné potřebnou 

částku čerpat, samozřejmě až na základě podepsané smlouvy a schváleného rozpočtového 

opatření. 

Položka Návrh v Kč bez DPH 

PŘÍJMY CELKEM 88 914 808 

VÝDAJE CELKEM 173 577 956 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 84 663 148 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje rozpočet svazku na rok 

2017. 
124 0 0 
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5. Aktualizace střednědobého investičního plánu 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. 

Střednědobý plán obsahuje stavby, které se realizují, nově v letošním roce zahajované a dále 

projekčně připravované. Jedná se o 61 položek vodovodů a 108 kanalizací a ČOV. 

Představenstvo svazku projednalo návrh Aktualizace střednědobého investičního plánu 

a doporučuje Valné hromadě svazku tento materiál schválit. 

Diskuse: 

Ing. Janata: U tohoto materiálu dojde k úpravě u investiční akce Rudíkov – ČOV intenzifikace 

v návaznosti na změnu v materiálu 4.1 Plán investic na rok 2017. V roce 2017 zde bude uvedena 

částka 1 960 000 Kč. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje aktualizaci střednědobého 

investičního plánu svazku. 
124 0 0 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. 

Rozpočtový výhled je zpracovaný na období let 2018 – 2022. 

Představenstvo svazku doporučuje Valné hromadě svazku schválit Střednědobý výhled rozpočtu 

na období let 2018 - 2022. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje Střednědobý výhled 

rozpočtu na období let 2018 – 2022. 
124 0 0 

7. Aktualizace Zásad svazku o spolufinancování vodního díla 

S návrhem Zásad seznámil členy Valné hromady místopředseda Představenstva, člen Pracovní 

skupiny Ing. Jan Kotačka. 

V roce 2016 byla Valnou hromadou svazku schválena nová pravidla pro spolufinancování vodního 

díla, která více zohledňují požadavky na obnovu již vybudovaného majetku. Na základě propočtů 

a praktických zkušeností při aplikaci těchto pravidel bylo zjištěno, že lze do jisté míry navýšit 

finanční spoluúčast svazku v části B.3 Obnova majetku. Za předpokladu aktuálního objemu investic 

daného střednědobým investičním plánem svazku a výše nájemného od VAS, a. s. je možné navýšit 

základní příspěvek svazku u obnovy majetku o 10 %. V případě, že dojde ke schválení této změny, 

bude činit příspěvek svazku na obnovu 40 až 60 % z celkových investičních nákladů dle jednotlivých 

kategorií u vlastního majetku a 30 % z ceny dle metodiky MZe u majetku v hospodaření. 
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Úprava Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla se navrhuje 

pouze v části B.3 Obnova majetku. Tato část zásad se týká spolufinancování již existujícího 

majetku, na kterém je prováděna obnova, rekonstrukce případně intenzifikace. V následujících 

letech bude snaha dále zvyšovat podíl svazku právě u tohoto majetku, samozřejmě dle finančních 

možností svazku. K tomu, aby mohlo v budoucnu docházet ke zvyšování příspěvku svazku 

na obnovu majetku, jsou potřeba data a informace, ze kterých se při výpočtech vychází. Proto je 

potřeba, aby obce se svazkem komunikovaly a informovaly ho o svých požadavcích a plánech 

ohledně vodohospodářské infrastruktury, a to nejen o aktuálních ale také výhledově do budoucna. 

Diskuse: 

Ing. Holčapek – Šebkovice: Jsem rád, že se navyšuje podíl svazku u tohoto majetku, ale pro obce, 

které mají majetek v hospodaření je výše příspěvku pořád nevýhodná. Příspěvek se stanovuje 

z ceny dle metodiky MZe, která však vůbec neodpovídá realitě a skutečným cenám. 

Ing. Janata: Ano, tak to je, to víme všichni a tuto skutečnost si uvědomujeme. Ale i zde, v kategorii 

majetku v hospodaření, dochází k navýšení příspěvku. 

Ing. Holčapek – Šebkovice: Ve výsledku je ale efekt z majetku v hospodaření pro svazek stejný jako 

u jeho vlastního majetku. 

Ing. Kotačka – Rudíkov: Od kdy bude tato aktualizace platit? 

Ing. Janata: Tato aktualizace bude platit pro akce, které doposud nejsou realizačně ukončeny 

a které budou zahájeny v letošním roce. Aktualizace se nedotkne akcí, které jsou k 1. 1. 2017 

ukončené. 

Ing. Kotačka – Rudíkov: Z jakých čísel se při stanovení příspěvku vychází? 

Ing. Kotačka – VAK: Při stanovení ceny u majetku v hospodaření se vychází z metodiky Mze. Víme, 

že ta čísla jsou podhodnocena, ale my s tím nic neuděláme, to je otázka na Mze, oni to mají takto 

nastavené, je to jejich metodika. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje Zásady svazku 

o spolufinancování vodního díla,  

aktualizace 2017. 

123 1 0 

8. Prodej obchodní společnosti EM-VAK s.r.o. Třebíč 

Společnost EM – VAK s.r.o. vznikla v roce 1997. Jediným společníkem firmy je svazek obcí 

VODOVODY A KANALIZACE (dále jen Svazek). Předmětem podnikání je především obchodní 

činnost s materiálem pro vodohospodářskou infrastrukturu. Společnost svou činnost provozuje 

v pronajatých prostorách v Třebíči. 

Statutárním orgánem společnosti jsou 3 jednatelé. Představenstvo svazku VODOVODY 

A KANALIZACE, v působnosti Valné hromady EM-VAK s.r.o. Třebíč, na zasedání dne 16. 05. 2016 

odvolalo Tomáše Pyrochtu z funkce jednatele společnosti EM – VAK s.r.o., a to z důvodu 

nespokojenosti s jeho prací. Současně se diskutovalo, co s touto společností dále. Vzhledem 
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k meziročnímu snižování objemu prodaného materiálu z důvodu nižších investic 

do vodohospodářské infrastruktury a konkurenčnímu prodeji stejného sortimentu zboží 

společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. došlo Představenstvo svazku, jako jediný 

společník, k závěru nabídnout zaběhnutou firmu společnosti VAS, a. s. Brno. Na zasedání 

Představenstva svazku dne 28. 11. 2016 informoval Antonín Mlynář, jako jednatel společnosti EM 

– VAK, s.r.o., o jednání s GŘ VAS, a. s., která projevila zájem společnost převzít. Současně seznámil 

se stavem společnosti, kdy se ke sníženému objemu prodaného zboží nedaří naplnit stanovenou 

výši nájemného. 

Na základě uskutečněných jednání s GŘ VAS, a. s. byla právní kancelář požádána o analýzu postupu 

pro převod (prodej) společnosti EM – VAK s.r.o. Svazek rovněž zadal u společnosti TOP 

AUDITING s.r.o. Brno zpracovat ocenění společnosti v souvislosti s jejím prodejem. Znalecký 

posudek na ocenění společnosti EM-VAK s.r.o. Třebíč k datu 1. 1. 2017 byl vypracován dne 

20. 2. 2017. V posudku je společnost hodnocena výnosovou a účetní metodou. Výsledná hodnota 

ocenění společnosti EM - VAK s.r.o. k 31. 12. 2016 byla stanovena na částku 4 560 000 Kč. 

Tato částka zahrnuje veškerá aktiva a pasiva společnosti EM - VAK s.r.o. k termínu 1. 1. 2017. 

Představenstvo svazku v působnosti Valné hromady společnosti EM – VAK s.r.o. Třebíč schválilo 

dne 7. 4. 2017 převod 100% podílu společnosti EM-VAK s.r.o., se sídlem Luční 1004, Třebíč, IČ: 253 

35 723 na společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Brno, IČ:  494 

55 842, a to za cenu 4 560 000 Kč. 

Představenstvo svazku doporučuje VH svazku prodej společnosti EM – VAK s.r.o. Třebíč za cenu 

4 560 000 Kč. 

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na svém jednání dne 

5. 4. 2017 projednalo odkup společnosti EM – VAK s.r.o. 

Představenstvo souhlasilo s odkupem společnosti EM – VAK s.r.o. a přijalo níže uvedené usnesení: 

Představenstvo VAS, a. s. projednalo koupi závodu EM-VAK s.r.o., se sídlem Luční 1004, 

Podklášteří, 674 01 Třebíč a předkládá návrh na koupi závodu Valné hromadě ke schválení za cenu 

dle znaleckého posudku ve výši 4 560 000 Kč. 

Valná hromada VAS, a. s., která bude o odkoupení rozhodovat, se bude konat dne 25. 5. 2017. 

Diskuse: 

Ing. Kotačka – Rudíkov: Z jakého důvodu se společnost EM-VAK s.r.o. prodává? Moc tomu 

nerozumím, jaká se udělala opatření pro zlepšení situace? 

Ing. Janata: Svazek měl z této společnosti dlouhodobě několik set tisíc korun ročně, nicméně 

v poslední době společnost není schopna svazku odvádět to co dříve a tato částka se snižuje. 

Zbývajícími dvěma jednateli jsou starosta Jaroměřic nad Rokytnou a místostarosta Hrotovic, 

kteří jsou současně členové Představenstva svazku a v jejich pozici a vytížení není jednoduché, 

aby se plně věnovali vedení společnosti. Představenstvo nějakou dobu zvažovalo, zda sehnat 

nějakého nového, výkonného jednatele, případně se snažit společnost nějakým způsobem 

rozhýbat. Nicméně Představenstvo dospělo k závěru, že přínos této společnosti není už takový, 

jaký by měl být, a ani situace v tomto segmentu není do budoucna příliš optimistická. Dalším 

hlediskem je i to, že konkurujeme vlastní provozní společnosti, kterou je VAS, a. s. 
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Ing. Soukup: Poslední dobou již společnost nebyla schopná odvádět svazku stanovený objem 

nájemného, který se poslední roky snižoval. Navíc je důležité si uvědomit, že tuto společnost 

neprodáváme nikomu cizímu. VAS, a. s. je naše provozní společnost a v jejich statutárních 

orgánech jsou zástupci členských obcí svazku. Myslím si, že prodej společnosti VAS, a. s. je dobrý 

krok. 

Před hlasováním odešli ze sálu zástupci obcí Chlum, Klučov a města Moravské Budějovice. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje převod 100 % podílu 

obchodní společnosti EM-VAK s.r.o. se sídlem 

Luční 1004, Třebíč, IČ: 253 35 723 na 

společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Brno, 

IČ:  494 55 842, a to za cenu 4 560 000,-- Kč. 

111 0 3 

9. Vstup a výstup obcí do a ze svazku – přítomen starosta obce Jakubov – Ing. Kabelka 

A) Obec Jakubov – žádost o přijetí za člena svazku VODOVODY A KANALIZACE 

Svazek obdržel žádost obce Jakubov o přijetí za člena DSO. Ke své žádosti přiložili usnesení 

Zastupitelstva obce Jakubov. Dle Stanov DSO VODOVODY A KANALIZACE, čl. V, odst. 2. členství 

ve svazku vzniká přistoupením do svazku na základě písemné žádosti schválené zastupitelstvem 

obce, vyjádřením souhlasu obce se stanovami svazku a schválením jejího přijetí Valnou hromadou 

svazku. 

Představenstvo svazku doporučuje Valné hromadě svazku schválit přijetí obce Jakubov do svazku 

obcí VODOVODY A KANALIZACE. 

Před hlasováním odešli ze sálu zástupci obce Láz a města Náměšť nad Oslavou. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje přijetí obce Jakubov 

u Moravských Budějovic do svazku obcí 

VODOVODY A KANALIZACE. 

108 0 0 

B) Město Moravský Krumlov 

Před projednáváním tohoto bodu se do sálu vrátil zástupce města Náměšť nad Oslavou. 

Svazek obdržel od starosty města Moravský Krumlov sdělení výsledku hlasování Zastupitelstva 

města ve věci vystoupení města z dobrovolného svazku obcí VAK v Třebíči (dopis obdržely obce 

na vědomí). 
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Dne 24. 11. 2016 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodnutí: Právní vztah členství města 

Moravský Krumlov v dobrovolném svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE vznikl dne 14. 6. 1993 

a nepřetržitě trvá do dne vydání tohoto rozhodnutí. 

Proti rozhodnutí Krajského úřadu podalo Město Moravský Krumlov odvolání. 

Ministerstvo vnitra České republiky vyzvalo dne 15. 3. 2017 Svazek k seznámení se spisem 

a poskytlo možnost se k podkladům rozhodnutí vyjádřit do 3. 4. 2017. 

Představenstvo svazku se tímto zabývalo a hledalo řešení, jak je možné vystoupení města 

Moravský Krumlov zrealizovat, je zde však závažná komplikace. Tu představuje skutečnost, 

že na území města Moravský Krumlov byly zrealizovány investiční akce s využitím dotací, 

kde investorem a příjemcem dotací byl svazek. Poskytnutí dotací je vázáno určitými podmínkami, 

které je příjemce dotace povinen dodržovat po dobu udržitelnosti daného projektu. Doba 

udržitelnosti je v tomto případě 10 let od ukončení akce a jednou z mnoha podmínek, kterou musí 

svazek jako příjemce dotace dodržet je to, že majetek pořízený z dotací nebude po dobu 

udržitelnosti akce převeden na jiného vlastníka. Současně je ve stanovách svazku ustanovení, 

které říká, že obce, na jejichž území byly zrealizovány takovéto investiční akce z dotací 

a udržitelnost ještě neuplynula, nemohou požádat o vystoupení ze svazku. Mohou tak učinit 

až po uplynutí doby udržitelnosti daného projektu. V případě Moravského Krumlova uplyne 

udržitelnost takto dotovaného projektu až v roce 2025. Zástupci svazku se pokoušeli domluvit 

a vyjednat na Státním fondu životního prostředí (dále jen SFŽP), který je poskytovatelem těchto 

dotací, změnu podmínek tak, aby bylo městu Moravský Krumlov umožněno vystoupit. SFŽP však 

trvá na dodržení stanovených podmínek, tudíž v tuto chvíli není možné, aby město Moravský 

Krumlov vystoupilo ze svazku. 

Na základě zjištění těchto skutečností byl předsedou Představenstva odeslán dopis starostovi 

Moravského Krumlova Mgr. Třetinovi, kde byla situace ohledně dodržení podmínek dotací 

a vystoupení města popsána a vysvětlena. 

Vedle výše zmíněného, město Moravský Krumlov iniciovalo správní řízení, kterým se u Kraje 

Vysočina domáhá rozhodnutí o tom, zda členství města ve svazku vůbec kdy vzniklo a pokud 

vzniklo, zda ještě trvá. Toto řízení trvá již poměrně dlouho, Kraj Vysočina vydal rozhodnutí, 

že město Moravský Krumlov je členem svazku VODOVODY A KANALIZACE. Rozhodnutí však zatím 

není pravomocné, protože město Moravský Krumlov se proti němu odvolalo a o odvolání prozatím 

nebylo rozhodnuto. 

Situace je tedy taková, že Moravský Krumlov se za člena nepovažuje. Svazek však v souladu se 

stanovami město za člena považuje, protože v souladu s těmito stanovami k zániku členství města 

Moravský Krumlov nedošlo a ani dojít nemohlo. 

Diskuse: 

Mgr. Třetina – Moravský Krumlov: Město Moravský Krumlov dne 13. 6. 2016 svým řádným 

jednáním rozhodlo o vystoupení města ze svazku VODOVODY A KANALIZACE. Kroky, které vedl pan 

předseda Janata, nevedly k tomu, že bychom se mohli začít nějakým způsobem rozcházet. Přitom 

pan předseda Janata na zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov ujistil přítomné, 

že svazek nebude činit městu při vystoupení problémy a klást překážky při vypořádání majetku. 

Nedomnívám se, že pan předseda Janata postupoval a postupuje dle svého prohlášení. 
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Ing. Janata: Děkuji panu starostovi za jeho vyjádření. Pokud si dobře pamatuji, tak jsem 

na zmíněném zasedání mluvil o stanovách našeho svazku. V souvislosti se stanovami jsem se 

vyjádřil v tom smyslu, že pokud by tyto stanovy byly jedinou překážkou při vystoupení města 

ze svazku, tak městu bránit nebudeme a bude možné stanovy na Valné hromadě svazku upravit 

tak, aby město mohlo vystoupit. V průběhu dalších měsíců jsme zjišťovali další okolnosti, 

které vystoupení brání a měli snahu je změnit, zejména pak podmínky udržitelnosti dotací, 

které jsme čerpali. Na SFŽP jsme zjišťovali, zda by bylo možné podmínky modifikovat, 

tak aby mohlo město vystoupit. Ze SFŽP jsme však dostali písemně záporné stanovisko, 

že podmínky nelze změnit, nelze ani svazku udělit nějakou výjimku a je nutné podmínky dodržet. 

Tyto podmínky prostě svazek změnit nemůže, městu ve vystoupení nijak bránit nechceme. 

Ale jakýkoli krok, který by směřoval k vypořádání majetku s městem, by znamenal narušení 

podmínek dotace. Zde jsme narazili a cesta v tuto chvíli neexistuje. To že jsem na zasedání 

zastupitelstva deklaroval, že městu ve vystupování bránit nechceme, to platí, svazek nemá žádný 

důvod, aby tomu tak nebylo. Není ale možné vystavit svazek, potažmo členské obce, nebezpečí, 

že bude nutné vracet dotace a platit nějaké penále. Pokud se máme chovat jako řádný hospodář, 

tak si nemůžeme dovolit takto postupovat. 

Dotaz: Příjemcem dotací je svazek? 

Ing. Janata: Ano, příjemcem dotací a investorem zmíněných akcí je svazek. 

Mgr. Třetina – Moravský Krumlov: Je mi líto, že Vaše slova jsou v rozporu s jednáním předsedy 

Představenstva svazku. Valná hromada svazku by měla přijmout nějaké rozhodnutí. 

Ing. Janata: Nevím, jaké rozhodnutí k tomu může Valná hromada v tuto chvíli přijmout, my nyní 

nemáme o čem rozhodovat z již zmíněných důvodů. 

Před hlasováním odešli ze sálu zástupci obce Nové Syrovice, Opatov a Trnava. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí informaci předsedy 

Představenstva o problematice členství města 

Moravský Krumlov ve Svazku. 

110 0 0 

10. Vyřazení HIM 

Dle STANOV svazku v čl. XIII. Zásady hospodaření rozhoduje Valná hromada svazku o vyřazení 

společného majetku s pořizovací hodnotou nad 500 tis. Kč. Představenstvo svazku VAK, 

po projednání dne 14. 3. 2017, doporučuje Valné hromadě Svazku schválit vyřazení majetku 

dle předloženého návrhu. 

Poř. 
číslo 

Název Provoz Kategorie 
Pořizovací 

cena 
Zůstatková 

cena 
Důvod 
vyřazení 

Způsob 
vyřazení 

1 VDJ Baba TR město. SM nad 500 tis. 954.742 Kč 84.400 Kč nefunkčnost demolice objektu 

2 VDJ Týn – potrubí a armatury TR město. SM nad 500 tis. 610.109 Kč --- 
v rámci stavby 
zlikvidováno 

fyzická likvidace 
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Přílohy: 

Bod č. 1 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 

DR prováděla v roce 2016 průběžné kontroly plnění rozpočtu a hospodaření svazku, k jednáním se 

sešla celkem 5x ve složení s paní starostkou obce Číměř Lenkou Hůlkovou a panem starostou 

Dukovan Miroslavem Křišťálem. Kontroly probíhaly pravidelně po jednotlivých kvartálech 

kalendářního roku, dále operativně na základě požadavků Představenstva svazku, v souladu 

s povinností DR vyplývající ze Stanov svazku.  

DR se při kontrolách zejména soustředí na výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisků 

a ztrát, rozvahu, přehled stavů na bankovních účtech a v pokladně, přehled úvěrů a půjček a jejich 

řádné splácení, výše závazků a pohledávek. Stejně tak provádí DR namátkové kontroly vystavených 

nebo došlých faktur a dalších dokumentů týkajících se hospodaření svazku. 

DR tímto vyjadřuje spokojenost se stavem výdejny heraltické vody v sousedství třebíčského 

autobusového nádraží. Zde patří poděkování zejména pracovníkům a vedení Vodárenské akciové 

společnosti třebíčské divize. 

Dozorčí rada se též zabývá obchodní politikou firmy EM – VAK s.r.o., pravidelně kontroluje její 

hospodaření. Každoročně zde spatřujeme se snižující trend v pohledávkách společnosti. DR nemá 

problém s převodem (prodejem) této firmy Vodárenské akciové společnosti. 

Nyní mi dovolte pár základních údajů: 

Členské příspěvky za rok 2016 byly uhrazeny ze 100%.  

Investiční příspěvky za rok 2016 byly též uhrazeny v plné výši. 

Zde by se chtělo říci – jen tak dál a děkujeme. 

DR by ráda na tomto místě vyjádřila spokojenost s modelem provozování a vlastnictví vodárenské 

infrastruktury.  Zejména pak z toho důvodu, že svazek funguje na principu solidarity větších měst 

(výnosnějších) s menšími obcemi. 

DR i z výše zmíněných důvodů podporuje a vítá aktivitu Představenstva svazku ohledně aktualizace 

zásad o spolufinancování vodního díla, které zohledňují obce a města s větším výnosem a zároveň 

vychází maximálně možně vstříc obcím menšími příjmy ze stočného a hlavně pak vodného.  

DR znepokojeně sleduje tendence vystoupení Moravského Krumlova ze svazku VAK. DR je 

přesvědčena o pravdivosti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 25. 1. 2017, které 

potvrzuje, že město MK bylo a je stále členem svazku VAK a že svazek VAK je legitimní právnický 

subjekt.  Dozorčí rada trvá na důsledném dodržování Stanov svazku i v případě rozhodnutí 

o vystoupení člena svazku. DR si dovoluje upozornit o výrazném navýšení rozpočtu na právní 

služby právě s ohledem na výše zmíněné.   

Na úplný závěr mi dovolte poděkovat pracovníkům VAK a členům DR paní starostce Lence Hůlkové 

a panu starostovi Miroslavu Křišťálovi za vzorné plnění svých povinností a aktivnímu uplatňování 

svých zkušeností i v práci pro náš svazek. 

Děkuji 

V Jemnici 31. 3. 2017 Ing. Petr Novotný – předseda DR S VAK 
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Bod č. 2.1 ZPRÁVA o hospodaření svazku za rok 2016 

Představenstvo svazku má od roku 2015 devět členů. Z plánovaných měsíčních zasedání bylo 

v průběhu roku nakonec 20 zasedání. Vedle toho samozřejmá účast členů Představenstva 

a Dozorčí rady v hodnotících komisích veřejných soutěží, činnost v pracovních skupinách 

a na dalších jednáních. 

 
Rozpočet svazku VODOVODY A KANALIZACE pro rok 2016 byl schválen na Valné hromadě 

svazku dne 08. 04. 2016.  
 
Plnění investic za rok 2016 obsahuje materiál VH 2.1. 
          

 Plnění investic Plán 2016 v tis. Kč 
Skutečnost 2016 v tis. 
Kč 

1 CELKEM DOTACE A PŮJČKY 22 970 23 142 

2 CELKEM PODÍL OBCE  32 653 28 834 

3 CELKEM SVAZEK  469 3 003 

 
SOUČET  56 092 54 979 

 
Plnění rozpočtu za rok 2016 – viz Příloha VH 2.2) Plnění rozpočtu 2016 
 

       Plnění rozpočtu Plán 2016 v Kč bez DPH 
Skutečnost 2016 v Kč bez 
DPH 

Příjmy celkem 144 352 339 171 962 166 

Výdaje celkem 172 580 762 87 315  587 

Financování celkem  28 228 423 - 84 646 579 

 
Nesplacený zůstatek úvěrů a půjček k 31. 12. 2016 činí 144 705 909,75 Kč. 
 
Na účtech hlavní činnosti k 31. 12. 2016 měl Svazek zůstatek 134 061 144,47 Kč. K běžnému účtu 
hlavní činnosti je navázán kontokorentní úvěr ve výši 10 000 000 Kč. 
 
Důvodem vyššího zůstatku na bankovních účtech je navýšení nájemného infrastrukturního 
majetku. Dále příjem dotací SFŽP, které svazek v roce 2016 obdržel, a to na základě provedené 
konsolidace finančních analýz a úpravy změn prognóz ve vývoji cen. Jedná se o navýšení dotací na 
realizované projekty v celkové výši 26 979 954,-- Kč a podíl z poskytnutých finančních prostředků 
Svazu VKMO na projektovou a inženýrskou činnost projektu Dyje II v částce 3 166 091,- Kč. 
 
Naproti tomu výdaje nižší – končilo programovací období, činnost Svazku zaměřená na přípravné 
práce pro nové období. V roce 2016 se nedařilo rozjet projekt Odkanalizování místních částí města 
Třebíče, dále společné investice do kanalizací a oprav komunikací např. v Jaroměřicích. Nemalé 
úspory tvoří dobré výsledky veřejných soutěží na zhotovitele akcí Třebíčsko VHI – Mor. Budějovice, 
Třebíčsko – dostavba V+K, TI obytné lokality na Kopcích v Třebíči.   

 
Veškeré informace o plnění rozpočtu v rozeslaném materiálu - Závěrečný účet za rok 2016.  
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Svazek v roce 2016 získal v součtu následující dotace:  

Dotace SFŽP 2,355 mil. Kč 
Fond soudržnosti 40,042 mil. Kč 
Dotace MZe 8,131 mil. Kč 
Kraj Vysočina 1,240 mil. Kč 

 
Spoluúčast obcí na investice 35,782 mil. Kč   
 
Svazek poskytnul obcím na jejich investiční akce 272 516,-- Kč. 
 
Hodnota majetku, který má svazek hospodaření je 1.544.610.995,28 Kč,  
hodnota majetku vlastního je 4.004.631.150,06 Kč  
 
Významné vodohospodářské akce v roce 2016: 
 

Poř.č. Akce Náklady stavby 

01 Vodovod Markvartice, Čechočovice, přivaděče Rokytnicko II                                         7,723 mil. Kč 

02 Třebíčsko- VHI, II. fáze kanalizace v Mor. Budějovicích        5,459 mil. Kč 

03 Třebíčsko - dostavba V+K, II. fáze kanalizace v Rešicích     2,560 mil. Kč 

04 Intenzifikace ČOV Jaroměřice nad Rokytnou, I. etapa              3,000 mil. Kč 

05 Vodovodní řady ul. Horní Valy Jemnice              0,806 mil. Kč 

06 Rekce ulice lázeňská Mor. Budějovice         0,586 mil. Kč 

07 Rekce ul. Veverkova, Mor. Budějovice      1,261 mil. Kč 

08 TI obytné lokality Na Kopcích, Třebíč            3,675 mil. Kč 

Obnova společného majetku 

09 Separace uranu z podzemní vody ve zdroji Slatiny, Moravský 
Krumlov  

1,998 mil. Kč 

10 Zabezpečení záložních zdrojů pro ČS Častohostice                         0,989 mil. Kč 

11 Zabezpečení záložních zdrojů pro ÚV Štítary                           1,449 mil. Kč 

12 Štítary – výměna 4 ks vrat, technologie spojného objektu     1,121 mil. Kč 

13 Oprava svodného potrubí prameniště v Heralticích           0,496 mil. Kč 

14 Opravy měničů dmychadel, čerpadel na ČOV Třebíč        0,642 mil. K 

15 Oprava technologie ČOV Moravské Budějovice                        2,324 mil. Kč 

16 Oprava plynového hospodářství ČOV Mor. Budějovice                          0,700 mil. Kč 

17 Rekonstrukce vodovodního přivaděče Výčapy, VII. etapa                      0,700 mil. Kč 

18 Vodovodní přivaděč Mor. Budějovice – Slavětice, výměna 
podchodů, kalosvodů  

0,976 mil. Kč 

 
 
Za zmínku stojí Objekt Výdejny heraltické vody na ulici Vítězslava Nezvala.  
Výdejna prošla v loňském roce rozsáhlou rekonstrukcí. Jednalo se o výměnu prosklených stěn 
a oken za tepelně izolační výplně, nové podlahy a především výměna automatů na výdej 
vody. S provozovatelem VAS, a. s. je uzavřená smlouva na zajištění provozu. V objektu je zřízena 
služba zákaznického centra VAS, a. s., přítomnost pracovnic by mělo přinést znovuoživení prodeje 
vody. 
  
Pár informací k obchodní společnosti s ručením omezeným EM-VAK s.r.o. Třebíč. 
Svazek je jejím jediným společníkem a jejím předmětem - obchodní a zprostředkovatelská činnost. 
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Návrh na prodej společnosti EM – VAK s.r.o. Třebíč je na programu VH. 
 
 
Na Svazku jsou 4 zaměstnanci. To znamená, že bez spolupráce na přípravě a realizaci investičních 

akcí s technickým týmem kolegyň a kolegů z VAS, a. s. by nebylo možné vše uskutečnit. Rovněž tak 

je perfektní spolupráce s pracovníky na jednotlivých provozech. 

 

Poděkování patří představitelům obcí a měst, kde se investice připravují, velkou pomocí jsou 

jednání s vlastníky dotčených pozemků. A při realizaci díla jsou mnohdy první, kteří od místních 

zachytávají nepříjemné reakce na rozkopanou obec. 

 

 

 Za vstřícný přístup všem děkuji. Ing. Karel Nedvědický 

 


