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ZÁPIS 
ze zasedání 37. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE 

ze dne 13. 4. 2018 
 

Přítomni: V řádném termínu počet obcí – 46 (92 hlasů) – nebylo přítomno alespoň 62 obcí 

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

V náhradním termínu počet obcí – 70, počet hlasů 129 – VH usnášeníschopná  
 

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

Mgr. Nejezchleba – starosta obce Lesonice, p. Veselý – starosta obce Cidlina, 

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 129 0 0 

 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

Skrutátoři: Lenka Hůlková, Číměř 

 Zdeněk Voltr, Výčapy 
129 0 0 

 
Před hlasováním odešel ze sálu zástupce obce Březník. 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Chmelka, Klučov 

 Ing. Pavel Petrák, Sedlec 
128 0 0 
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B) Schválení programu jednání 

Ing. Janata seznámil přítomné s programem a vyzval k případnému doplnění programu, následně 

došlo k jeho schválení. 

Program Valné hromady:  

1. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 

2. Zpráva Představenstva o činnosti Svazku za rok 2017 
2.1. Zpráva o hospodaření Svazku za rok 2017 
2.2. Odvolání člena Představenstva 
2.3. Volba člena Představenstva 

3. Závěrečný účet 2017 
3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za r. 2017 
3.2. Vyjádření Dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2017 

4. Návrh rozpočtu Svazku na r. 2018 
4.1. Plán investic 2018 
4.2. Příspěvky obcí na investice 
4.3. Rozpočet Svazku 

5. Aktualizace střednědobého investičního plánu 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 

7. Aktualizace PFO 

8. Daňové odepisování majetku v hospodaření Svazku 

9. Vstup obcí do Svazku 

10. Vyřazení HIM 

11. Různé 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

VH schvaluje Program jednání 128 0 0 

 
1. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 

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

Před hlasováním se vrátil do sálu zástupce obce Březník. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí zprávu Dozorčí rady. 129 0 0 

2. Zpráva Představenstva o činnosti svazku za rok 2017 

2.1. Zpráva o hospodaření svazku za rok 2017 

Zprávu předložil tajemník svazku Ing. Nedvědický. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
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Plnění investic za rok 2017 – materiál 2.1.1 

Položka 
Plán 2017  

v tis. Kč 
Skutečnost 2017 

v tis. Kč 
Poznámka 

Celkem dotace a půjčky 40 732 17 108  

Celkem podíl obcí 54 691 24 755  

Celkem podíl svazku  67 166 36 435  

Plnění rozpočtu 2017 – materiál 2.1.2 

Položka 
Plán 2017 

v Kč 
Skutečnost 2017 

v Kč 
Poznámka 

Příjmy celkem 88 914 808 130 667 602  

Výdaje celkem 173 577 956 96 738 439  

Financování celkem  84 663 148 - 33 929 163  

Plněním rozpočtu roku 2017 se zabývalo Představenstvo svazku na zasedání dne 30. 1. 2018 

a schválilo plnění rozpočtu svazku za rok 2017. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí zprávu Představenstva 

svazku o hospodaření svazku za rok 2017. 
129 0 0 

 

2.2. Odvolání člena Představenstva 

Dle STANOV DSO VODOVODY A KANALIZACE, ust. čl. VII, odst. 2.3 Valné hromadě přísluší volit 

a odvolávat členy Představenstva. 

Předseda Představenstva svazku Ing. Janata zmínil situaci kolem členství města Moravský Krumlov 

ve svazku. Navázal tím na zprávu předsedy Dozorčí rady, ve které Ing. Novotný konstatoval, že 

město Moravský Krumlov si neplní svoje povinnosti člena svazku. Spor mezi městem Moravský 

Krumlov a svazkem k právnímu určení vztahu členství města Moravský Krumlov v dobrovolném 

svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE nebyl k 31. 12. 2017 ukončen. Svazek město Moravský 

Krumlov stále považuje za svého člena, kdežto město Moravský Krumlov se za člena svazku již 

nepovažuje. Současně ve zprávě předsedy Dozorčí rady byla zmíněna velmi nízká účast pana 

starosty, jakožto člena Představenstva svazku, na zasedáních Představenstva. Pan starosta jezdí 

na zasedání velmi sporadicky, prakticky pouze v případech, kdy jsou na programu nějaké 

záležitosti, které se týkají města Moravský Krumlov. Pan starosta zde hájí zájmy města Moravský 

Krumlov, které se ale v této situaci dostávají do rozporu se zájmy svazku. V tomto případě je 

jediným rozumným východiskem návrh na odvolání pana starosty Třetiny z Představenstva. 

Tento návrh projednalo také Představenstvo na svém zasedání dne 13. 4. 2018 a doporučuje Valné 

hromadě svazku pana starostu Třetinu z Představenstva svazku odvolat. 

Diskuse: 

Mgr. Třetina: Moravský Krumlov není členem svazku od ledna roku 2017, a proto logicky 

nepovažuji za vhodné, abych byl členem Představenstva svazku. Jsem proto rád, že se dostalo 

na program mé odvolání z funkce člena Představenstva svazku. Za 11 let mého působení 

v Představenstvu jsem měl vždy na mysli dobro každé jednotlivé členské obce, dobro každého 
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jednotlivého občana. To bylo také důvodem názorového rozdílu na vedení svazku. Myslím si, 

že správné řízení svazku je blíže podobné řízení obce než řízení soukromé firmy. Rozumím tomu, 

že pro mé odvolání je třeba najít důvod, i kdyby se jednalo o důvod zástupný a nesmyslný. Pokud 

tento důvod Valná hromada akceptuje, jsem samozřejmě připraven rozhodnutí přijmout. Dámy 

a pánové, děkuji Vám a přeji Vám všechno dobré.  

(Originál prohlášení Mgr. Třetiny je přílohou tohoto zápisu). 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku odvolává člena Představenstva svazku 

Mgr. Tomáše Třetinu. 
115 0 14 

 

2.3. Volba člena Představenstva 

Představenstvo svazku navrhuje na místo člena v Představenstvu svazku VODOVODY 

A KANALIZACE paní Janu Mašovou, starostku obce Dolní Dubňany.  

Diskuse: 

Ing. Janata: Dolní Dubňany leží v regionu Moravskokrumlovském, což je hledisko, které by mělo 

být zachováno, aby byl tento region v Představenstvu zastoupen i nadále. 

Ing. Novotný – Dozorčí rada: My jako Dozorčí rada jsme rádi, že v dosud ryze 

mužském Představenstvu bude nyní zastoupena také dáma. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje nového člena Představenstva 

svazku paní Janu Mašovou, starostku obce Dolní 

Dubňany. 

128 0 1 

 

3. Závěrečný účet 2017 

Závěrečný účet za rok 2017 obdržely členské obce s pozvánkou na Valnou hromadu. 

Představenstvo svazku projednalo návrh Závěrečného účtu na zasedání dne 13. 3. 2018 

a doporučilo Valné hromadě svazku VAK schválit Závěrečný účet za rok 2017, a to bez výhrad. 

3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 

Zprávu předložil Ing. Janata 

Přezkoumání hospodaření svazku za období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017 provedla auditorská firma 

HB Auditing s.r.o. Žďár nad Sázavou. Kontrola proběhla ve dvou etapách v listopadu 2017 a březnu 

2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovená dne 8. 3. 2018 a byla 

poskytnuta všem členským obcím. 
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V závěru zprávy auditora se konstatuje: 

Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2017 nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

3.2. Vyjádření Dozorčí rady k Závěrečnému účtu za rok 2017 

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

Představenstvu předložit Valné hromadě svazku Závěrečný účet svazku ke schválení. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí zprávu auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření svazku 

za rok 2017. 

129 0 0 

VH svazku bere na vědomí vyjádření Dozorčí 

rady svazku k Závěrečnému účtu za rok 2017. 
129 0 0 

VH svazku schvaluje Závěrečný účet svazku 

za rok 2017 bez výhrad. 
129 0 0 

4. Návrh rozpočtu svazku na rok 2018 

4.1. Plán investic na rok 2018 – materiál 4.1. 

Zprávu předložil tajemník svazku Ing. Nedvědický.  

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

Investice obsahují 100 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. Oproti roku 2017 

došlo k nárůstu o 30 položek. 

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 2018 v tis. Kč 

Celkem dotace a půjčky 102 075 

Celkem podíl obcí 97 351 

Celkem svazek  91 409 

Představenstvo svazku projednalo návrh Plánu investic na rok 2018 na zasedání dne 13. 3. 2018 

a doporučuje Valné hromadě svazku schválit Plán investic na rok 2018. 

Před hlasováním opustil sál Ing. Soukup, Jaroměřice nad Rokytnou, který předal svůj delegační 

lístek zástupci Náměště nad Oslavou Ing. Kotačkovi. Počet přítomných hlasů se tedy nezměnil. 
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Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje Plán investic na rok 2018. 129 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 2017 v tis. Kč Plán 2018 v tis. Kč 

OBCE součet 29 842 101 826 

Představenstvo svazku po projednání doporučuje Valné hromadě svazku schválit Plán investičních 

příspěvků obcí pro rok 2018. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH schvaluje Plán investičních příspěvků obcí. 129 0 0 

4.3. Rozpočet svazku – materiál 4.3. 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. 

Z důvodu administrativní chyby bylo nutné navýšit položku Financování o 30 000 Kč oproti 

materiálům, které byly rozeslány členským obcím, původní částka financování činila 88 951 084 Kč, 

nyní je částka financování 88 981 084 Kč. 

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

hromadě svazku doporučuje ke schválení. 

Položka Návrh v Kč bez DPH 

PŘÍJMY CELKEM 95 897 623 

VÝDAJE CELKEM 184 878 707 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 88 981 084 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje rozpočet svazku na rok 

2018. 
129 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 110 položek vodovodů a 161 kanalizací a ČOV. 

Představenstvo svazku projednalo návrh Aktualizace střednědobého investičního plánu 

a doporučuje Valné hromadě svazku tento materiál schválit. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje aktualizaci střednědobého 

investičního plánu svazku. 
129 0 0 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. 

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracovaný na období let 2019 – 2023. 

Představenstvo svazku doporučuje Valné hromadě svazku schválit Střednědobý výhled rozpočtu 

na období let 2019 - 2023. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje Střednědobý výhled 

rozpočtu na období let 2019 – 2023. 
129 0 0 

7. Aktualizace Plánu financování obnovy 

Valná hromada svazku v dubnu roku 2016 schválila Plán financování obnovy (dále jen PFO) 

na období 2016 – 2020. Vzhledem k významnému navýšení majetku v posledních letech je třeba 

nastavit novou teoretickou potřebu na obnovu vodohospodářského majetku. 

V rozeslaných materiálech je z důvodu administrativní chyby uvedena nesprávná částka u hodnoty 

svazkového majetku, správná výše činí 5,531 mld. Kč (rozeslaný materiál str. 9). Uvedený materiál 

bude členským obcím po Valné hromadě rozeslán znovu s již opravenou a správnou hodnotou. 

Aktuální hodnota majetku dle majetkové evidence je beze změny ve výši 8,524 mld. Kč vč. DPH. 

Hodnota majetku vstupující do výpočtu je tedy u svazkového 5,531 mld. Kč bez DPH a majetku 

v hospodaření vč. DPH 1,830 mld. Kč. Dle životnosti jednotlivých zařízení vychází teoretická roční 

potřeba na obnovu ve výši 101,689 mil. Kč. 
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Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje aktualizaci Plánu 

financování obnovy vodovodů a kanalizací 

2018 – 2022, s výhledem na roky 2023 – 2027. 

129 0 0 

8. Daňové odepisování majetku v hospodaření Svazku 

V roce 2017 byla vydána novela zákona o dani z příjmu 170/2017 Sb., která s účinností 

od 1. 7. 2017 za určitých podmínek umožňuje dobrovolným svazkům obcí daňově odepisovat 

majetek, který do svazku vložily obce s tzv. právem hospodaření, § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů v p.z. 

Předmětný majetek je ve vlastnictví členských obcí svazku.  

Pokud svazek využije možnosti uplatnění daňových odpisů z majetku členských obcí, pak musí 

v souladu se zákonem být připraven doložit splnění následujících podmínek vyžadovaných 

zákonem: 

 Majetek může dle zákona o daních z příjmů odepisovat pouze jeden subjekt (tedy obec 

nebo svazek) a to do výše vstupní ceny. 

 Pro účely odepisování je třeba doložit, že majetek je vlastnictvím obce a ověřit vstupní cenu 

majetku. 

 Vstupní cenu je třeba doložit originálními účetními doklady (faktury, platby, smlouvy 

apod.), které v případě následné daňové kontroly ze strany Finančního úřadu bude 

kontrolní orgán po Vaší obci vyžadovat. 

Z důvodu důkazní připravenosti poplatníka (svazku) je nutná spolupráce vlastníka majetku (obce). 

V současné době obce předávají majetek do hospodaření svazku ve vstupní ceně, kterou dokládají 

pouze kartou majetku. Pro potřeby uplatnění daňových odpisů svazkem je takto doložená vstupní 

cena majetku nedostačující a je třeba ji doložit originálními účetními doklady. 

Jednání s členskými obcemi budou probíhat individuálně, podle možností obcí doložit doklady 

k prokázání vstupní ceny majetku. Je předpoklad využití daňového odpisování u novějšího 

majetku, u kterého se nepředpokládá rozpor např. s archivační lhůtou. 

Uplatnění daňových odpisů u majetku s tzv. právem hospodaření by napomohlo ke snížení 

daňové zátěže svazku. 

Členské obce obdržely dopis, ve kterém byly o výše zmíněné problematice informovány již 

na začátku listopadu 2017. 

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE tuto problematiku projednalo na svém zasedání 

dne 13. 3. 2018 a doporučuje Valné hromadě svazku schválit možnost uplatnění daňových odpisů 

z majetku ve vlastnictví členských obcí s právem hospodaření. 
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Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje možnost uplatnění 

daňových odpisů z majetku ve vlastnictví 

členských obcí, ke kterým má Svazek právo 

hospodaření. 

129 0 0 

9. Vstup obcí do Svazku – přítomen starosta obce Cidlina – p. Veselý a starosta obce Lesonice - 

Mgr. Nejezchleba 

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

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

Zastupitelstva obce Cidlina. 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 Cidlina do svazku 

obcí VODOVODY A KANALIZACE. 

B) Obec Lesonice (okres Třebíč) – žádost o přijetí za člena svazku VODOVODY A KANALIZACE 

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

Zastupitelstva obce Lesonice. 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 Lesonice do svazku 

obcí VODOVODY A KANALIZACE. 

Diskuse: 

Mgr. Nejezchleba – Obec Lesonice (okres Třebíč): Dobrý den, budu mluvit nejen za Lesonice, ale 

také za Cidlinu. V posledních letech se neustále zhoršuje situace se stavem pitné vody, kdy 

každoročně dochází ke snížení hladiny podzemních vod a v letních měsících se nezřídka stává, že 

značný počet našich obyvatel je bez pitné vody. Cílem naší žádosti o vstup do svazku je zajištění 

zásobování našich občanů kvalitní pitnou vodou. 

Ing. Janata: Na tom, co říkal pan starosta z Lesonic je zcela zřejmá ilustrace toho, proč svazek 

původně vznikl, proč trvá a proč neustále roste počet jeho členů. Svazek je samozřejmě schopen 

zajistit dodávku kvalitní pitné vody i tam, kde to doposud nečiní. S tou situací kolem stavu 

podzemní vody a postupujícím suchem bude napojení nových lokalit čím dál aktuálnější. 

V momentě, kdy by tuto situaci měly jednotlivé obce řešit samy, tak by to pro ně bylo velice složité 

a možná i neřešitelné. V rámci svazku jsme schopni obcím pomoci nejen realizačně, ale také našimi 

společnými financemi, které jsou právě na toto určeny. Věřím, že tato filozofie bude ve svazku 

stále tím stěžejním důvodem, proč svazek existuje. 
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Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje přijetí obce Cidlina a obce 

Lesonice (okres Třebíč) do svazku obcí 

VODOVODY A KANALIZACE. 

129 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 12. 12. 2017, doporučuje Valné hromadě Svazku schválit vyřazení nefunkčního 

telemetrického systému s vysokou poruchovostí. 

Poř. Název Provoz Kategorie Pořizovací Důvod Způsob 

č.       Cena v Kč vyřazení vyřazení 

1 

Telemetrický systém 
Radom na přivaděči 
Slavětice – Náměšť – 
MSTV 7903300 

VAS Náměšť n. O. 
SM nad 500 

tis. 
554.500,-- 

zastaralé, 
vysoká 

poruchovost 
elektro-odpad 

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE doporučuje Valné hromadě svazku schválit 

vyřazení majetku dle předloženého návrhu. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje vyřazení HIM dle 

předloženého materiálu. 
129 0 0 

11. Různé 

p. Souček – starosta obce Rudíkov – Tímto bych chtěl poděkovat VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 

SPOLEČNOSTI, divizi Třebíč jmenovitě paní Ing. Kaškové a panu Janu Urbánkovi mladšímu 

za vstřícnost při jednání a za dobrou spolupráci. 

Ing. Janata: Musím říct, že jsem poděkování měl připravené úplně na konec, ale pokud jste s tím 

začal, tak toho také využiji. Spolupráce VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, konkrétně její divize 

Třebíč s naším svazkem je na velmi vysoké úrovni. Myslím si, že je zde na místě poděkování 

pracovníkům VAS a.s. Protože nebýt znalostí, nasazení a chuti pracovníků VAS a.s., tak bychom ani 

nebyli schopni některé projekty zrealizovat. Velký dík celé divizi Třebíč. 

Program 37. Valné hromady byl plně projednán. Předsedající Ing. Pavel Janata všem přítomným 

poděkoval za aktivní účast, současně poděkoval všem členům Představenstva, Dozorčí rady, 

pracovníkům svazku a vedení VAS, a. s., divize Třebíč, za spolupráci a zasedání ukončil. 



11 | S t r á n k a  
 

 

 …………………………………………………… 

 Ing. Pavel Janata 

 předsedající Valné hromadě 

 VODOVODY A KANALIZACE 

Zapsal:  

Ing. Karel Busta …………………………………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

Jiří Chmelka, starosta obce Klučov …………………………………………………… 

Ing. Pavel Petrák, starosta obce Sedlec …………………………………………………… 
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Přílohy: 

Bod č. 1 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 

DR prováděla v roce 2017 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 P svazku, v souladu s povinností DR 

vyplývající ze Stanov VAK.  

Nyní mi dovolte pár základních údajů 

 Členské příspěvky za rok 2017 byly uhrazeny ze 94,5% ve výši 1 013 910,- Kč, příspěvek 

neuhradil Moravský Krumlov a to ve výši 58 400,-Kč.  

 Investiční příspěvky za rok 2017 byly uhrazeny ve výši 34 112 903,- Kč. 

S politováním musíme konstatovat fakt, že Moravský Krumlov neplní svoje povinnosti člena 

svazku. Spor mezi městem Moravský Krumlov a svazkem k právnímu vztahu členství města 

Moravský Krumlov v dobrovolném svazku obcí VAK nebyl k 31. 12. 2017 ukončen. Účast pana 

starosty Mgr. Tomáše Třetiny na zasedáních představenstva VAK činila v roce 2017 pouhých 25 %, 

přičemž v 50 % nedošlo ani k omluvě nepřítomnosti. Dle Stanov svazku čl. VIII. Představenstvo, 

bodu č. 7 jsou mimo jiné členové Představenstva vykonávat svou působnost s náležitou péčí. DR 

zastává názor, že výše zmíněné konání je v přímém rozporu se Stanovami svazku a DR tak 

podporuje případný návrh na odvolání tohoto člena Představenstva VAK. 

DR podporuje nová členství ve svazku VAK. V roce 2017 přistoupila do svazku obec Jakubov 

u Moravských Budějovic, počet členských obcí se tedy navýšil na 124. 

DR podporuje výrazné zvýšení finančních prostředků Svazku vkládané do obnovy, rekonstrukce 

a intenzifikace majetku (Svazek se podílí na nákladech ve výši 40 – 60% dle ekonomického přínosu 

dané obce). 

Svazek byl v roce 2017 opět úspěšný v získávání dotací na realizaci infrastrukturního majetku, 

konkrétně se jedná o dotace na výstavbu splaškových kanalizací a ČOV v obcích Kuroslepy, 

Ocmanice, Naloučany, Březník, Klučov, Pocoucov a Budíkovice. 

V letošním roce si připomínáme 25. výročí založení dobrovolného svazku obcí, při vzniku svazku 

6. května v roce 1993 bylo 75 zakládajících členů, tedy v současnosti je počet členů téměř 

dvojnásobný.  

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. 2018 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 12 - ti zasedání se v průběhu 
roku nakonec konalo 20. Členové Představenstva a dozorčí rady se vedle toho pracují 
v hodnotících komisích veřejných soutěží a dalších jednáních. 
 
Nyní mi dovolte pár čísel k hospodaření svazku. Rozpočet svazku VODOVODY A KANALIZACE 
pro rok 2017 byl schválen na Valné hromadě svazku dne 07. 04. 2017.  
 
Plnění investic za rok 2017 obsahuje materiál 2.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Významné vodohospodářské akce v roce 2017: 

Poř.č. Akce Náklady stavby 

01 Kanalizace a ČO Ocmanice, Naloučany  16,968 mil. Kč 

02 Kuroslepy – Kanalizace a ČOV         5,044 mil. Kč 

03 Pocoucov, Budíkovice kanalizace  1,541 mi. Kč 

04 Heraltice intenzifikace ČOV  5,620 mil. Kč 

05 Intenzifikace ČOV Jaroměřice nad Rokytnou, II. etapa (poslední)             2,486 mil. Kč 

06 Třebíč – ulice Bráfova rekce K + V               6,050 mil. Kč 

07 Rekce ulice Komenského Mor. Budějovice          2,670 mil. Kč 

08 Rekce kanalizace ul. Šafaříkova Mor. Budějovice  2,084 mil. Kč 

09 Jemnice – rekonstrukce vodovodu, ul. Želetavská                           2,078 mil. Kč 

10 Třebíč, rekce K+V Řípovská, Seifertova             7,005 mil. Kč 

Obnova společného majetku 

11 VDJ Petrůvky  1,088 mil. Kč 

12 VP Oslavička oprava  0,500 mil. Kč 

13 Oprava svodného potrubí prameniště v Heralticích           0,457 mil. Kč 

14 Štítary – obnova celkem     1,101 mil. Kč 

15 ČS Vápenná hora, Ovčírna  1,766 mil. Kč 

16 VDJ Nové Dvory, Třebíč – sanace akumulačních nádrží        2,256 mil. Kč 

17 VP VDJ Mor. Budějovice – VDJ Jaroměřice                        2,357 mil. Kč 

18 Jemnice – VDJ Dolní 0,745 mil. Kč 

19 VDJ Jaroměřice Žabík - rekonstrukce                       0,878 mil. Kč 

20 VP Výčapy VIII. etapa  1,318 mil. Kč 
 

Plnění rozpočtu za rok 2017 – viz Příloha č. 2.1.2.  

Plnění rozpočtu Plán 2017 v Kč bez DPH Skutečnost 2017 v Kč bez DPH 

Příjmy celkem 88 914 808 130 667 602 

Výdaje celkem 173 577 956 96 738 439 

Financování celkem  84 663 148 úspora - 33 929 163 
  

Položka Plán 2017 v tis. Kč Skutečnost 2017 

Celkem dotace a 
půjčky 

40 732 17 108 

Celkem podíl obcí 54 691 24 755 

Celkem podíl svazku  67 166 36 435 
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Zůstatky úvěrů/půjček ke dni 31. 12. 2017: 

Půjčka/úvěr Výše úvěrů celkem v Kč Splátky jistin  Úroky v roce 2017 Zbývá uhradit 

celkem 342 829 319,23 30 869 760,12 1 863 380,04 113 836 149,63 

 
Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2017 

 Stav k 1. 1. 2017 v Kč Zůstatek k 31. 12. 2017 v Kč 

Celkem s kontokorentním úvěrem 124 925 475,72 128 946 935,26 

Neuhrazené faktury - pohledávky 2 449 825,92 5 915 495,32 

Celkem k dispozici 122 425 649,80 123 011 439,94 
 

Svazek v roce 2017 získal v součtu následující dotace:  

Dotace SFŽP 10,456 mil. Kč  
Kraj Vysočina 9,999 mil. Kč 
Dotace MZe 0,141 mil. Kč 
Celkem 20,596 mil. Kč 

 
Spoluúčast obcí na realizované investice 34,113 mil. Kč   

Svazek poskytnul obcím na jejich investiční akce 2,986 mil. Kč. 

Hospodaření svazku projednávalo Představenstvo na zasedání dne 30. 01. 2018. 
 
Prodej společnosti EM - VAK 
V červnu 2017 se uskutečnil prodej obchodní společnosti EM-VAK s.r.o. Třebíč společnosti VAS a.s. 
Třebíč, a to za schválenou cenu ve výši 4.560 000,- Kč. 
 
Veškeré informace o plnění rozpočtu v rozeslaném materiálu - Závěrečný účet za rok 2017.  
 
Hodnota vlastního majetku svazku dle majetkové evidence je 5,531 mld. Kč bez DPH 
Hodnota majetku, který má svazek v hospodaření je 1,830 mld. Kč vč. DPH.  
 
Jedná se o 1 046 km vodovodní sítě, 6 úpraven vody, dále o 471 km kanalizací a 41 ČOV.  
 
Bližší informace jsou k dispozici v Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. 
 
V červnu uplyne 25 let od založení svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE.  

Zakládajících obcí v roce 1993 bylo 75. O významu tohoto dobrovolného sdružení svědčí 

fakt, že před dnešním zasedáním je členem svazku 124 obcí. 

 

Samozřejmě, že připravovat a realizovat investiční akce nelze bez spolupráce s jednotlivými 

členskými obcemi. Rovněž tak není možné tento rozsáhlý majetek provozovat bez součinnosti 

s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, jejich vedením, techniky a pracovníky na jednotlivých 

provozech.  

 

Všem patří poděkování. 

 Ing. Karel Nedvědický 
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Bod č. 2.2 Odvolání člena Představenstva – Prohlášení Mgr. Třetiny 

 


