ZÁPIS
ze zasedání 40. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE
ze dne 28. 5. 2021
Přítomni: V řádném termínu počet obcí – 55 ze 131 obcí (41,98 %) – nebylo přítomno alespoň 66
obcí (nesplněna podmínka více než 50 % členů, tj. 66 obcí) – ZASEDÁNÍ UKONČENO.
V náhradním termínu počet obcí – 79 ze 131 obcí (60,31 %), počet hlasů 138 ze 195
(70,77 %) – VH usnášeníschopná

A) Přivítání členů a hostů
Předsedající Ing. Janata konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná v náhradním termínu, a
to s počtem přítomných hlasů 138 ze 195 (70,77 %). Následně přivítal členy svazkových obcí a poté
došlo k volbě zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
HLASOVÁNÍ
Zapisovatel:

Ing. Karel Busta

HLASOVÁNÍ
Skrutátoři:

Milan Doubek, Vémyslice
Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., Jemnice

HLASOVÁNÍ
Ověřovatelé zápisu:

Lenka Hůlková, Číměř
Miroslav Svoboda, Lipník

Pro

Proti

Zdržel se

138

0

0

Pro

Proti

Zdržel se

134

0

4

Pro

Proti

Zdržel se

138

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
2. Hospodaření svazku za rok 2020
2.1. Plnění investic 2020
2.2. Plnění rozpočtu 2020
3. Závěrečný účet 2020
3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za r. 2020
3.2. Vyjádření Dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2020
4. Návrh rozpočtu Svazku na r. 2021
4.1. Plán investic 2021
4.2. Příspěvky obcí na investice
4.3. Rozpočet Svazku
5. Aktualizace střednědobého investičního plánu
6. Střednědobý výhled rozpočtu
7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací - aktualizace
8. Vstup obcí do svazku
9. Různé
HLASOVÁNÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH schvaluje Program jednání

138

0

0

1. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020
Zprávu přednesl předseda Dozorčí rady Ing. Karel Müller. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku bere na vědomí zprávu Dozorčí rady.

138

0

0

2. Hospodaření svazku za rok 2020
Zpráva o hospodaření svazku za rok 2020
Zprávu předložil tajemník svazku Ing. Nedvědický. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Plnění investic za rok 2020 – materiál 2.1.
Položka
Celkem dotace a půjčky
Celkem podíl obcí
Celkem podíl svazku

Plán 2020 v tis. Kč
114 983
87 179
93 573

Skutečnost 2020 v tis. Kč
103 620
78 211
70 802
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Plnění rozpočtu 2020 – materiál 2.2.
Položka
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem

Schválený RPČ 2020 v Kč
153 121 614
186 799 739
33 678 125

Plnění RPČ 2020 v Kč
274 781 921
262 477 696
- 12 304 225

Plněním rozpočtu roku 2020 se zabývalo Představenstvo svazku na zasedání dne 23. 2. 2021
a schválilo plnění rozpočtu svazku za rok 2020.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku bere na vědomí zprávu Představenstva
svazku o hospodaření svazku za rok 2020.

138

0

0

3. Závěrečný účet 2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 obdržely členské obce s pozvánkou na Valnou hromadu.
Představenstvo svazku projednalo návrh Závěrečného účtu na zasedání dne 30. 3. 2021
a doporučilo Valné hromadě svazku VAK schválit Závěrečný účet za rok 2020, a to bez výhrad.
3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020
Zprávu předložil předseda Představenstva Ing. Janata.
Přezkoumání hospodaření svazku za období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 provedla auditorská firma
HB Auditing s.r.o. Žďár nad Sázavou. Kontrola proběhla ve dvou etapách v říjnu 2020 a březnu
2021. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovená dne 23. 3. 2021 a byla
poskytnuta všem členským obcím.
V závěru zprávy auditora se konstatuje:
Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2020 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
3.2. Vyjádření Dozorčí rady k Závěrečnému účtu za rok 2020
Vyjádření předložil předseda Dozorčí rady Ing. Karel Müller. 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 2020.

138

0

0

VH svazku bere na vědomí vyjádření Dozorčí
rady svazku k Závěrečnému účtu za rok 2020.

138

0

0

VH svazku schvaluje Závěrečný účet svazku
za rok 2020 bez výhrad.

138

0

0
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4. Návrh rozpočtu svazku na rok 2021
4.1. Plán investic na rok 2021 – materiál 4.1.
Zprávu předložil předseda Představenstva Ing. Janata.
Návrh rozpočtu svazku je tradičně členěný na Plán investic a na předpokládané příspěvky obcí.
Investice obsahují 101 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.
Představenstvo svazku na svém zasedání dne 25. 5. 2021 projednalo doplnění tohoto materiálu
o jednu novou investiční akci, a to Červená Hospoda – rekonstrukce vodovodu, jedná se o místní
část městysu Stařeč. Materiál Plán investic na rok 2021 bude doplněn oproti rozeslaným
materiálům o výše zmíněnou investiční akci.
Položka
Celkem dotace a půjčky
Celkem podíl obcí
Celkem svazek
SOUČET

Plán 2021 v tis. Kč
123 604
145 180
74 850
343 634

Představenstvo svazku projednalo návrh Plánu investic na rok 2021 na zasedání dne 30. 3. 2021
a doporučuje Valné hromadě svazku schválit Plán investic na rok 2021.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku schvaluje Plán investic na rok 2021.

138

0

0

4.2. Příspěvky obcí na investice – materiál 4.2.
Zprávu předložil předseda Představenstva Ing. Janata
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.
OBCE součet

Skutečnost v roce 2020 v tis. Kč
80 217

Plán 2021 v tis. Kč
159 179

Podobně jako u předchozího materiálu, tak i tento je doplněn o příspěvek městysu Stařeč na akci
Červená Hospoda – rekonstrukce vodovodu. Představenstvo svazku po projednání doporučuje
Valné hromadě svazku schválit Plán investičních příspěvků obcí pro rok 2021.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH schvaluje Plán investičních příspěvků obcí.

138

0

0
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4.3. Rozpočet svazku – materiál 4.3.
Zprávu předložil předseda Představenstva Ing. Janata
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
163 708 018
200 685 298
36 977 280

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku schvaluje rozpočet svazku na rok
2021.

138

0

0

5. Aktualizace střednědobého investičního plánu
Zprávu předložil předseda Představenstva Ing. Janata
Začátkem roku byly členské obce písemně osloveny o poskytnutí informací ke stavu
připravovaných akcí.
Nové projekty byly projednány na Představenstvu dne 23. 02. 2021 a zařazeny do ZÁSOBNÍKU akcí
2021.
Představenstvo svazku na svém zasedání dne 25. 5. 2021 projednalo doplnění tohoto materiálu
o akci Červená Hospoda – rekonstrukce vodovodu.
Střednědobý plán obsahuje stavby, které se realizují, nově v letošním roce zahajované a dále
projekčně připravované. Jedná se o 124 položek vodovodů a 172 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.

138

0

0

6. Střednědobý výhled rozpočtu
Zprávu předložil předseda Představenstva Ing. Janata
Střednědobý výhled rozpočtu je zpracovaný na období let 2022–2026.
Představenstvo svazku doporučuje Valné hromadě svazku schválit Střednědobý výhled rozpočtu
na období let 2022 - 2026.
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Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na období let 2022 – 2026.

138

0

0

7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2021 – 2030
Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ukládá vlastníkům vodovodů a kanalizací
povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen PFO),
a to v rozsahu a podle pravidel stanovených v příloze č. 18 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.
v platném znění. PFO se zpracovává na období nejméně 10 kalendářních let. Aktualizace PFO se
provádí v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty
majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 % hodnoty majetku
uvedené v PFO, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace.
Každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního PFO.
Vzhledem k tomu, že ke dni 24. 9. 2020 nabyl účinnosti nový Metodický pokyn pro orientační
ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové
a provozní evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány
financování obnovy vodovodů a kanalizací, byla provedena ve vybraných údajích majetkové
evidence za rok 2020 aktualizace cen vodohospodářského majetku Svazku. Z důvodu navýšení
aktuální ceny vodohospodářského majetku Svazku o cca 20 % oproti cenám majetku uvedeným
v poslední aktualizaci PFO schválené Valnou hromadou Svazku dne 19. 6. 2020, bylo tedy nutné
zpracovat další aktualizaci PFO.
Představenstvo svazku VAK aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací projednalo
dne 30. 03. 2021 a doporučuje Valné hromadě svazku jej schválit.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

Valná
hromada
svazku
VODOVODY
A KANALIZACE schvaluje Plán financování
obnovy vodovodu a kanalizací 2021 – 2030.

138

0

0

8. Vstup obcí do Svazku
Svazek obdržel žádost obce Kadov o přijetí za člena DSO. Ke své žádosti obec přiložila usnesení
zastupitelstva. Obec Kadov podala žádost o členství ve Svazku poprvé v roce 2016. Valná hromada
svazku na zasedání dne 08. 04. 2016 přijala usnesení, že neschvaluje přijetí obce Kadov do svazku
obcí VODOVODY A KANALIZACE.
V letošním roce získal Svazek ze Státního fondu životního prostředí ČR dotaci na odkanalizování
obce Lesonice u Moravského Krumlova a odvedení splaškových vod na ČOV Petrovice. Zvažuje se
možnost napojení též obce Kadov. Zastupitelstvo obce Petrovice odsouhlasilo na zasedání dne
08. 10. 2020 připojení na ČOV Petrovice odpadní vody z obcí Lesonice a Kadov.
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Pro zásobování pitnou vodou využívá obec Kadov místní zdroj. Z důvodu problematiky s kvalitou
vody vybudovala Obec Kadov vlastní úpravnu vody a zamýšlí provozovat místní zdroj nadále
(bez záměru napojit se na vodárenskou soustavu). Z hlediska naší provozní společnosti VAS a.s.,
divize Třebíč je však provozování vlastní úpravny vody a vodovodu v obci Kadov ekonomicky
nákladné a nerentabilní. Proto jak svazek, tak VAS a.s. preferují, aby se obec Kadov napojil
na svazkový vodovod. Dle Stanov DSO VODOVODY A KANALIZACE č. XI je obec při vstupu do svazku
povinna vložit do hospodaření svazku svůj majetek, v tomto případě vodovod a úpravna vody.
Vzhledem ke stanovisku našeho provozovatele, že tento majetek nehodlá provozovat, vyvstává
zde vážná překážka k tomu, aby se obec Kadov stala členskou obcí svazku.
Představenstvo svazku projednalo žádost obce Kadov a na základě popsané situace a zmíněným
důvodům Představenstvo nedoporučuje Valné hromadě svazku schválit přijetí obce Kadov
do svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku neschvaluje přijetí obce Kadov
do svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE.

138

0

0

9. Různé
K tomuto bodu již žádná diskuse neprobíhala.
Program 40. 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.

……………………………………………………
Ing. Pavel Janata
předsedající Valné hromadě
VODOVODY A KANALIZACE
Zapsal:
Ing. Karel Busta

……………………………………………………

Ověřovatel zápisu:
Lenka Hůlková, Číměř

……………………………………………………

Miroslav Svoboda, Lipník

……………………………………………………
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Přílohy:
Bod č. 1 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI
Dozorčí rada prováděla v roce 2020 kontroly plnění rozpočtu a hospodaření svazku, k jednáním se
vzhledem k protiepidemickým opatřením sešla 3krát, tj. 27. února, 19. srpna, 5. listopadu 2020
a potom ještě 25. února 2021. Dozor byl vykonáván ve složení paní starostka obce Číměř Lenka
Hůlková, pan starosta Dukovan Miroslav Křišťál a pan starosta Jaroměřic nad Rokytnou Karel
Müller. Děkuji kolegům tímto za odvedenou práci a přínos k hladkému průběhu kontrol, kde nám
velmi zdárně byli nápomocni pracovníci svazku paní Miluše Neterdová, pan Karel Busta a pan Karel
Nedvědický.
Kontroly se zaměřily na výsledky jednotlivých kvartálů kalendářního roku. Zaměřeny byly na plnění
rozpočtu, zůstatky úvěrů, zůstatky na bankovních účtech, závazky a pohledávky, zadluženost
a likviditu. Rovněž byly namátkově kontrolovány došlé a vydané faktury, knihy faktur, pokladní
kniha a deníky. Zápisy z jednotlivých jednání dozorčí rady jsou členům valné hromady k dispozici.

Informace k přezkumu hospodaření:
1. etapa přezkoumání hospodaření za rok 2020 proběhla ve dnech 12.10. – 13.10.2020,
kontrolováno bylo období od ledna do září. Kontrolu provedla auditorská firma HB Auditing s.r.o.
Kontrola OSSZ za období 1. 7. 2017 – 31. 8. 2020 proběhla ve dnech 7. 10. 2020 – 14. 10. 2020,
kontrolováno bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění, a odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. etapa přezkoumání hospodaření za rok 2020 se uskutečnila ve dnech 22. 3. – 23. 3. 2021,
kontrolováno bylo období od října do prosince. Kontrolu provedla auditorská firma HB Auditing
s.r.o.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit plnění rozpočtu za rok 2020, hospodaření svazku
za rok 2020 i roční účetní závěrku za rok 2020.
Dozorčí rada se seznámila s návrhem rozpočtu pro rok 2021 a souhlasí s ním. V souvislosti se
schodkem rozpočtu pro rok 2021, kdy rozpočtované příjmy jsou o 36 977 280 Kč nižší
než rozpočtované výdaje a rozdíl je třeba vyrovnat finančními prostředky minulých let, upozorňuje
dozorčí rada na očekávaný nepříznivý vývoj v následujících letech, kdy může nastat situace,
že finanční prostředky svazku z minulých let již budou vyčerpány a bude třeba usilovat o vyrovnaný
rozpočet.

27. května 2021

Ing. Karel Müller – předseda DR S VAK
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Bod č. 2.1 ZPRÁVA o hospodaření svazku za rok 2020
Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE k datu 31.12.2020 měl 131 členů. Což prezentuje téměř
108 tis. obyvatel, pro něž se zabezpečuje zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních
vod.
Pro seznámení s hospodařením svazku obdržely členské obce přehled plnění investic a plnění
rozpočtu svazku za rok 2020.
Plnění investic za rok 2020 obsahuje Materiál č. 2.1.1
Položka
Celkem dotace a půjčky
Celkem podíl obcí
Celkem podíl svazku

Plán 2020 v tis. Kč
114 983
87 179
93 573

Skutečnost 2020 v tis. Kč
103 620
78 211
70 802

Zmínil bych větší vodohospodářské akce v roce 2020:
Za finanční podpory OPŽP:
Kanalizace a ČOV Ocmanice, Naloučany – kolaudace stavby v červnu 2020
Březník K+ČOV
Pocoucov, Budíkovice, Račerovice – kanalizace (etapa Odkanalizování)
Kanalizace Vícenice u Mor. Budějovic
Dále akce, které budou letos dokončené:
Klučov – kanalizace a ČOV
Jakubov – vodovod a kanalizace
Litohoř – kanalizace
Kanalizace a ČOV v Koutech
Z dotace z MZe se realizují :
ČOV Vícenice u Náměště, modernizace, část kanalizace - dokončeno
Vodovod pro obec Mikulovice
Další akce za spoluúčasti měst a obcí:
Vodovod Jemnice v ulicích Jandov, Slavonická, Na Podolí
Jaroměřice nad Rokytnou rekce kanalizace ul. Jiráskova
Rozšíření sítí pro novou výstavbu RD v Číměři, Předíně
Třebíč – lokalita za Poliklinikou technická infrastruktura
Náměšť nad Oslavou - technická infrastruktura Příhoří
Mor. Budějovice rekce kanalizace ul. Havlíčkova
Moravské Budějovice rekce vodovodu a kanalizace v lokalitě Mexiko
Prostředky byly vložené též do společného majetku:
Oprava vodárenských armatur
ÚV Štítary – výměna čerpací techniky, technologie ÚV
VDJ Hrotovice, ATS M. Krumlov
Obnova čerpadel – ČOV Třebíč
Výměna technologie na ČOV Mor. Budějovice
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Plnění rozpočtu 2020 – Materiál č. 2.1.2
Položka
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem

Plán 2020 v Kč
153 121 614
186 799 739
33 678 125

Skutečnost 2020 v Kč
274 781 921
262 477 696
- 12 304 225

Zůstatky úvěrů/půjček ke dni 31. 12. 2020:
Půjčka/úvěr Počet úvěrů celkem
Splátky jistin
Úroky v roce 2020
Zbývá doplatit
celkem
11
20 321 875,00
683 485,53 32 949 743,63
Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2020
Stav k 1.1.2020 v Kč
Zůstatek k 31.12.2020 v Kč
Celkem s kontokorentním úvěrem
66 959 091,54
58 563 711,08
Neuhrazené faktury - závazky
8 139 230,19
16 791 924,13
Celkem k dispozici
58 827 275,35
41 811 713,95
Svazek v roce 2020 získal následující dotace:
Dotace SFŽP
81,658 mil. Kč
Kraj Vysočina
18,062 mil. Kč
Dotace MZe
4,009 mil. Kč
Celkem
103,730 mil. Kč
Spoluúčast obcí na realizovaných investičních akcích (po odečtu nevyčerpaných příspěvků)
80,218 mil. Kč.
Svazek poskytnul obcím na jejich investiční akce 115 302 Kč (Čáslavice, Dolní Dubňany). Z této výše
je zřejmé, že převažují akce, u nichž došlo k převodu investorství z obcí na Svazek.
Veškeré informace o plnění rozpočtu v rozeslaném materiálu - Závěrečný účet za rok 2020.
Dle aktualizovaného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací tvoří majetek Svazku
1 070 km vodovodní sítě,
10 úpraven vody,
523 km kanalizací a
44 ČOV.
Zmíněný objem investic je dílem spolupráce s jednotlivými členskými obcemi a v úzké součinnosti
s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ.
Není nutné nijak zdůrazňovat, že připravit projekty, zajistit vyjádření a především získat souhlasy
vlastníků pozemků v roce, ve kterém nás zasáhla pandemie, nebylo vůbec jednoduché.
Potýkali jsme se s tím ve všech profesích, i v soukromém životě.
Děkuji všem za spolupráci a těším se nové projekty. Děkuji za pozornost.
Ing. Karel Nedvědický
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