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ZÁPIS 
ze zasedání 39. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE 

ze dne 19. 6. 2020 
 

Přítomni: V řádném termínu počet obcí – 81 ze 129 (62,79%), počet hlasů 141 hlasů ze 194 

(72,68%) – VH usnášeníschopná 

Hosté: Antonín Konecký – starosta obce Nová Ves,  

 Bc. Marie Vláčilová – starostka obce Častohostice 

A) Přivítání členů a hostů 

Předsedající Ing. Janata konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná již v řádném termínu. 

Následně přivítal hosty a členy svazkových obcí a poté došlo k volbě zapisovatele, skrutátorů 

a ověřovatelů zápisu. 

 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

Zapisovatel: Ing. Karel Busta 141 0 0 

 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

Skrutátoři: Ludmila Jelínková, Nárameč 

 Jiří Vlček, Zahrádka 
141 0 0 

 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Krotký, Vícenice 

 Václav Los, Klučov 
140 0 1 
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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 2019 

2. Zpráva Představenstva o činnosti Svazku za rok 2019 
2.1. Zpráva o hospodaření Svazku za rok 2019 

3. Závěrečný účet 2019 
3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za r. 2019 
3.2. Vyjádření Dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2019 

4. Návrh rozpočtu Svazku na r. 2020 
4.1. Plán investic 2020 
4.2. Příspěvky obcí na investice 
4.3. Rozpočet Svazku 

5. Aktualizace střednědobého investičního plánu 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 

7. Provozování vodovodů a kanalizací v nových lokalitách v Moravském Krumlově 

8. Aktualizace Zásad svazku o spolufinancování vodního díla 2020 

9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2020 – 2024 

10. Vyřazení HIM 

11. Vstup obcí do svazku 

12. Různé 

HLASOVÁNÍ Pro Proti Zdržel se 

VH schvaluje Program jednání 141 0 0 

 
1. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019 

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. 141 0 0 

2. Zpráva Představenstva o činnosti svazku za rok 2019 

2.1. Zpráva o hospodaření svazku za rok 2019 

Zprávu předložil tajemník svazku Ing. Nedvědický. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
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Plnění investic za rok 2019 – materiál 2.1.1 

Položka 
Plán 2019  

v tis. Kč 
Skutečnost 2019 

v tis. Kč 
Poznámka 

Celkem dotace a půjčky 136 962 91 764  

Celkem podíl obcí 94 390 59 584  

Celkem podíl svazku  126 358 99 059  

Plnění rozpočtu 2019 – materiál 2.1.2 

Položka 
Plán 2019 

v Kč 
Skutečnost 2019 

v Kč 
Poznámka 

Příjmy celkem 121 925 574 230 209 339  

Výdaje celkem 192 670 958 247 398 185  

Financování celkem  70 745 384 17 188 846  

Plněním rozpočtu roku 2019 se zabývalo Představenstvo svazku na zasedání dne 25. 2. 2020 

a schválilo plnění rozpočtu svazku za rok 2019. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí zprávu Představenstva 

svazku o hospodaření svazku za rok 2019. 
141 0 0 

3. Závěrečný účet 2019 

Závěrečný účet za rok 2019 obdržely členské obce s pozvánkou na Valnou hromadu. 

Představenstvo svazku projednalo návrh Závěrečného účtu na zasedání dne 26. 5. 2020 

a doporučilo Valné hromadě svazku VAK schválit Závěrečný účet za rok 2019, a to bez výhrad. 

3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 

Zprávu předložil Ing. Janata 

Přezkoumání hospodaření svazku za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019 provedla auditorská firma 

HB Auditing s.r.o. Žďár nad Sázavou. Kontrola proběhla ve dvou etapách v listopadu 2019 a březnu 

2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovená dne 16. 3. 2020 a byla 

poskytnuta všem členským obcím. 

V závěru zprávy auditora se konstatuje: 

Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2019 nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

3.2. Vyjádření Dozorčí rady k Závěrečnému účtu za rok 2019 

Vyjádření předložil předseda Dozorčí rady Ing. Karel Müller. Dozorčí rada svazku doporučila 

Představenstvu předložit Valné hromadě svazku Závěrečný účet svazku ke schválení. 
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Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku bere na vědomí zprávu auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření svazku 

za rok 2019. 

141 0 0 

VH svazku bere na vědomí vyjádření Dozorčí 

rady svazku k Závěrečnému účtu za rok 2019. 
141 0 0 

VH svazku schvaluje Závěrečný účet svazku 

za rok 2019 bez výhrad. 
141 0 0 

4. Návrh rozpočtu svazku na rok 2020 

4.1. Plán investic na rok 2020 – 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 110 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 roce 2020 budou pokračovat velké projekty – Březník – kanalizace a ČOV; Kouty – kanalizace 

a ČOV; Jakubov – vodovod a kanalizace; Litohoř – dostavba splaškové kanalizace; Vícenice 

u Náměště – modernizace ČOV, Vícenice u Mor. Budějovic – kanalizace. Nové projekty – Vodovod 

Lesonicko, Vodovod Mikulovice, Vodovod pro místní část Zňátky. Tyto akce jsou dotované 

ze Státního fondu životního prostředí, případně z Ministerstva zemědělství. Další projekty se 

budou týkat rekonstrukcí a rozšíření stávající infrastruktury. 

O dotaci z NPŽP dále žádáno na kanalizaci a ČOV v Koněšíně, Kojeticích, kanalizaci v Lesonicích 

u Mor. Krumlova, ve Zňátkách. 

Prostředky do společného majetku: 

 Vodní zdroj Heraltice prameniště  - akumulační nádrže kalová a na pitnou vodu, doplnění 
technologie 

 Oprava vodárenských armatur  

 ÚV Štítary – sanace čtyř akumulačních nádrží 

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 2020 v tis. Kč 

Celkem dotace a půjčky 96 538 

Celkem podíl obcí 102 183 

Celkem svazek  117 269 

SOUČET 315 990 
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Představenstvo svazku projednalo návrh Plánu investic na rok 2020 na zasedání dne 26. 5. 2020 

a doporučuje Valné hromadě svazku schválit Plán investic na rok 2020. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje Plán investic na rok 2020. 141 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 2019 v tis. Kč Plán 2020 v tis. Kč 

OBCE součet 62 045 103 807 

Představenstvo svazku po projednání doporučuje Valné hromadě svazku schválit Plán investičních 

příspěvků obcí pro rok 2020. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH schvaluje Plán investičních příspěvků obcí. 141 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. 

Položka Návrh v Kč bez DPH 

PŘÍJMY CELKEM 153 121 614 

VÝDAJE CELKEM 186 799 739 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 33 678 125 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje rozpočet svazku na rok 

2020. 
141 0 0 

5. Aktualizace střednědobého investičního plánu 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. 
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Začátkem roku byly členské obce písemně osloveny o poskytnutí informací ke stavu 

připravovaných akcí. 

Nové projekty byly projednány na Představenstvu dne 25. 02. 2020 a zařazeny do ZÁSOBNÍKU akcí 

2020. 

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

projekčně připravované. Jedná se o 133 položek vodovodů a 167 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. 
141 0 0 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 

Zprávu předložil Ing. Nedvědický. 

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracovaný na období let 2021 – 2025. 

Představenstvo svazku doporučuje Valné hromadě svazku schválit Střednědobý výhled rozpočtu 

na období let 2021 - 2025. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje Střednědobý výhled 

rozpočtu na období let 2021 – 2025. 
141 0 0 

7. Provozování vodovodů a kanalizací v nových lokalitách v Moravském Krumlově 

Město Moravský Krumlov podalo na sklonku roku 2015 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost 

o určení právního vztahu členství města Moravský Krumlov v dobrovolném svazku obcí 

VODOVODY A KANALIZACE. Po vleklém správním řízení vydal Krajský úřad Kraje Vysočina dne 

23. 05. 2018 rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o žádosti Moravského Krumlova tak, že členství 

města Moravský Krumlov v dobrovolném svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE vzniklo dne 

14. 6. 1993 a nepřetržitě trvá do dne vydání tohoto rozhodnutí. 

K následovanému odvolání města Moravský Krumlov proti rozhodnutí Krajského úřadu vydalo 

Ministerstvo vnitra dne 13. 12. 2018 rozhodnutí, v němž odvolání města Moravský Krumlov 

zamítlo a rozhodnutí Krajského úřadu potvrzuje. Proti tomuto výroku podalo město Moravský 

Krumlov správní žalobu ke krajskému soudu, vyrozumění obdržel svazek VODOVODY 

A KANALIZACE dne 23. 08. 2019. 

Dosud nebylo v této věci rozhodnuto. 
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Představenstvo svazku na zasedání dne 26. 11. 2019 bylo seznámeno s korespondencí probíhající 

s městem Moravský Krumlov ve věci žádosti o řešení provozování připravovaných lokalit 

pro novou bytovou zástavbu. Město Moravský Krumlov se považuje za „nečlenskou obec“ 

a odmítá vložit vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturu do hospodaření Svazku. 

Na základě toho proběhla četná jednání mezi zástupci města Moravský Krumlov, provozovatelem 

VAS a předsedou Představenstva, z nichž vznikly možné varianty pro způsob provozování nové 

infrastruktury. Valné hromadě se předkládá varianta, kterou Představenstvo dne 15. 04. 2020 

projednalo a doporučilo tento postup schválit. 

Projednaná varianta provozování nové infrastruktury v Moravské Krumlově (varianta č. I): 

1. Je uzavřena dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací dle Zákona 
č. 274/2001 Sb. v platném znění (tedy mezi Svazkem a Městem Moravský Krumlov) 
ve smyslu této varianty. 

2. Je uzavřena nájemní a provozní smlouva mezi VAS a.s. a Městem Moravský Krumlov. 

3. Provozovatelem nových lokalit je VAS, vlastníkem je Město Moravský Krumlov (pro nové 
lokality vlastník zpracuje Plán financování obnovy PFO a jejich Majetkovou a provozní 
evidenci MAPE). 

4. Pro nové lokality je vykalkulována cena vodného a stočného. 

5. Fakturace vodného jednotlivým domácnostem bude prováděna na základě údajů 
vodoměrů, vodoměry pořizuje vlastník vodovodu. 

6. V případě, že v této lokalitě nebudou vlastní zdroje vody a podnikatelské subjekty, budou 
údaje vodoměrů použity i pro fakturaci stočného. 

7. Po zahájení provozování, tj. po zahájení odběru a vypouštění vody nově vybudovanými 
obytnými domy, bude VAS platit Městu Moravský Krumlov nájemné ve výši 25% 
ze skutečně realizovaných tržeb (tento poměr je stejný jako při placení nájemného Svazku). 

8. Kontrola celkového proteklého množství vody je možná na vybudovaném předávacím 
místě. 

Diskuse 

p. starosta Křišťál, Dukovany:  Považuji tento návrh za rozumný. Občané mnohdy nesdílejí názory 

a postoje představitelů svého města a lidé, kteří si ve zmíněné lokalitě koupili pozemek, počítali 

s tím, že budou připojeni na vodovod a kanalizaci, proto určitě doporučuji schválit tuto variantu. 

Představenstvo svazku projednalo uvedenou variantu provozování nové infrastruktury 
a doporučuje Valné hromadě svazku tento postup schválit. 

Před hlasováním opustil zasedání VH zástupce obce Kralice nad Oslavou, čímž se snížil počet hlasů 
na 139. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

Valná hromada svazku schvaluje způsob 

provozování nově budované vodohospodářské 

infrastruktury v Moravském Krumlově 

ve variantě č. I. 

139 0 0 
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8.  Aktualizace Zásad svazku o spolufinancování vodního díla 

Návrh aktualizace Zásad svazku o spolufinancování vodního díla okomentoval místopředseda 

Představenstva svazku Ing. Kotačka. 

Současná verze zásad a principů spolufinancování vodohospodářských staveb je platná 

od 7. 4. 2017, kdy byly navýšeny podíly Svazku na obnovu majetku, princip spolufinancování zůstal 

beze změn. 

A1-Základní principy  

Definují pořadí důležitosti od obnovy kmenového majetku po obnovu ostatního majetku. Až v další 

fázi podporujeme majetek nový. Na příspěvek není automatický nárok.  

A2-Ekonomické principy a vstupy 

Odstavec 1 a 2 jsou faktická čísla. Odstavce 3 až 5 jsou zásadní a vycházejí z požadavků 

představenstva zvážit každou investici i z pohledu ekonomiky provozování a dopadu do ceny vody. 

Část B 

B1-Nový majetek 

Jedná se o majetek zcela nový – na zelené louce. Netýká se to však majetku, který se staví 

v místních částech členských měst a obcí. Těch se týká dostavba - část B2 

Princip zůstává stejný – příspěvek je stanoven dle předpokládaného dopadu do ceny vodného 

a stočného.  Zde dochází ke snížení našeho příspěvku na novou výstavbu (existuje možnost dotací). 

Svazek nebude tento majetek předfinancovávat, to znamená, že obce si budou muset zajistit 

vlastní zdroje již na začátku realizace akce, nebude možno podíl obce svazku splácet 5 a více let, 

bude nutné podíl obce uhradit v době realizace akce.  

B2-Dostavba, prodloužení sítí 

Podle této části budou financované již zmiňované místní části. Při stanovení výše příspěvku se 

posuzuje jaká je v dané obci spotřeba vody a vztahujeme ji k průměru spotřeby ve Svazku. Finanční 

příspěvek svazku zůstává beze změn. 

B3-Obnova majetku 

Zde přicházejí na řadu nové definice. Pojem společný majetek nahradil majetek kmenový. Ten je 

zejména u vodovodů - přivaděče, úpravny, vodojemy…a je striktně definován v Příloze č. 1 

k Zásadám. 

Nové zásady používají pojmy oblastní majetek – to je majetek sloužící více jak jedné obci a obecní 

sloužící jedné obci. Na obnově se tedy budou podílet obce podle počtu připojených obyvatel 

a napravujeme tím stav, kdy již nyní se s obcemi mimo platné Zásady na tomto principu 

domlouváme. 

U výpočtu našeho příspěvku vycházíme ze základního příspěvku, který se odvíjí od průměrné 

spotřeby jako doposud. Doplňující příspěvek není nic jiného než dopočet finančního příspěvku 

dle počtu obyvatel, kterých se daná obnova týká v návaznosti na délku opravované sítě.   
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Celková maximální výše příspěvku se u obcí s vyšší spotřebou mírně navyšuje. Naopak u obcí se 

spotřebou velmi nízkou se příspěvek mírně snižuje. V konečném důsledku se tedy jako Svazek 

budeme na obnově podílet více. Tím dochází k naplňování základního principu zásad – prioritně 

financovat obnovu, tedy udržovat majetek, který již máme vybudovaný. 

Dále zde máme pojmy oblastní svozový a obecní svozový. Slovo svozový nám říká, že takováto ČOV 

slouží jako podpůrné ČOV jiným, zpravidla menším ČOV. Mají technologii, která umožňuje 

zpracování kalů i svezených sem z jiných ČOV. Tím se tyto ČOV více namáhají a v konečném 

důsledku rychleji opotřebovávají. Proto zde, opět na základě spotřeby, stanovujeme vyšší 

příspěvek svazku než je tomu u klasické obnovy kanalizací. 

Část C 

C1-Obecné podmínky pro spolufinancování 

Všeobecné informace s důrazem na fakt, že budeme realizovat pouze akce, na kterých jsme 

předem finančně domluveni a obec má svou finanční spoluúčast finančně pokrytou. Zůstává 

udržitelnost 10 let. 

C2-Podmínky pro spolufinancování 

V zásadě se jedná o upřesnění a připomenutí podmínek, které již nyní vyžadujeme. 

C3-Další podmínky spolufinancování-investorem je obec 

Opět zpřesnění zásad dnes využívaných 

C4-Spolufinancování v přechodném období 

Tam, kde již máme uzavřenou smlouvu o dílo, tam budeme postupovat dle zásad z roku 2017. 

V případě, že by zástupci členských obcí potřebovali probrat nějaké nejasnosti ohledně aktualizace 

Zásad svazku o spolufinancování vodního díla 2020 Ing. Kotačka nabídl přítomným individuální 

setkání a bližší objasnění této problematiky. 

Představenstvo svazku materiál projednalo dne 12. 05. 2020 a doporučuje Valné hromadě svazku 

schválit aktualizaci Zásad svazku o spolufinancování vodního díla 

Před hlasováním opustil zasedání VH zástupce obce Horní Újezd, čímž se snížil počet hlasů na 138. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

Valná hromada svazku VODOVODY 

A KANALIZACE schvaluje aktualizaci Zásad 

svazku o spolufinancování vodního díla 2020 

138 0 0 

9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2020 – 2024 

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 a aktualizuje se 
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nejpozději po 5 letech od jeho posledního zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou 

součástí původního PFO. 

Poslední schválená aktualizace PFO vlastníkem je ze dne 13. 4. 2018. 

Předkládaná aktualizace byla provedena zejména z důvodu požadavků Ministerstva zemědělství, 

odboru dozoru a regulace vodárenství, uvedených v Protokolu z kontroly dne 3. 5. 2018. 

V aktualizaci jsou promítnuté i změny, které nastaly ke dni 31. 12. 2019 z důvodu následně 

provedených investic svazku a upřesnění rozsahu majetku svazku. 

Nutno podotknout, že teoretická potřeba finančních prostředků, která by zajistila obnovu 

vodohospodářského majetku, a to v míře odpovídající opotřebovanosti a stáří této infrastruktury, 

činí ročně 105 mil. Kč. Tato teoretická finanční potřeba převyšuje reálné finanční možnosti 

vlastníka vodohospodářského majetku. Na druhou stranu však nedosahuje výše skutečné finanční 

potřeby, díky níž by mohla být provedena odpovídající obnova majetku. 

Představenstvo svazku VAK aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací projednalo 

dne 12. 05. 2020 a doporučuje Valné hromadě svazku jej schválit. 

Před hlasováním opustil zasedání VH zástupce obce Mohelno, čímž se snížil počet hlasů na 136. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

Valná hromada svazku VODOVODY 

A KANALIZACE schvaluje Plán financování 

obnovy vodovodu a kanalizací 2020 – 2024, 

s výhledem 2025 - 2029. 

136 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. 

Pravidla pro schvalování vyřazení HIM: 

SM do 10 společný majetek s pořizovací hodnotou do 10 tis. Kč schvaluje tajemník svazku 

SM 10 až 500 společný majetek s pořizovací hodnotou od 10 tis. do 500 tis. Kč schvaluje 

Představenstvo 

SM nad 500 společný majetek s pořizovací hodnotou nad 500 tis. Kč schvaluje Valná hromada 

MM do 200 místní majetek s pořizovací hodnotou do 200 tis. Kč schvaluje Představenstvo 

MM nad 200 místní majetek s pořizovací hodnotou nad 200 tis. Kč schvaluje Představenstvo 

a místní zastupitelstvo 

Představenstvo na zasedání dne 12. 05. 2020 projednalo návrh majetkové a likvidační komise 

na vyřazení HIM. Dodatečně je doložený návrh na vyřazení společného HIM – 2 ks kogenerační 

jednotky na ČOV Třebíč z důvodu neplnění současných emisních limitů. Představenstvo tento 

návrh projednalo dne 19. 06. 2020 a doporučuje Valné hromadě svazku schválit vyřazení majetku 

dle předloženého návrhu. Valné hromadě svazku přísluší rozhodovat o vyřazení následujícího 

společného majetku: 
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P. Název Provoz Kategorie Pořizovací Zůstatková Důvod Způsob 

č. 
   

cena cena vyřazení vyřazení 

1. Technologie-aktivační nádrž 
ČOV 
M. Budějovice 

SM nad 
500 tis. Kč 

6.169.749,00 Kč - Kč Zastaralé fyzická likvidace 

2 Technologie-ČS kalů 
ČOV 
M. Budějovice 

SM nad 
500 tis. Kč 

1.527.663,00 Kč - Kč Zastaralé fyzická likvidace 

 

Poř. Název Provoz Kategorie Pořizovací Zůstatková Důvod Způsob 

číslo 
   

cena cena vyřazení vyřazení 

1. Kogenerační jednotka TEDOM 
ČOV 

Třebíč 

SM nad 

500 tis. 
1.725.613,00 Kč - Kč 

Neplní 

limity 
fyzická likvidace 

2 Kogenerační jednotka TEDOM 
ČOV 

Třebíč 

SM nad 

500 tis. 
1.725.613,00 Kč - Kč 

Neplní 

limity 
fyzická likvidace 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

Valná hromada svazku VODOVODY 

A KANALIZACE schvaluje vyřazení společného 

HIM dle předloženého materiálu. 

136 0 0 

11. Vstup obcí do Svazku  

Antonín Konecký – starosta obce Nová Ves, Bc. Marie Vláčilová – starostka obce Častohostice 

Svazek obdržel žádosti obcí Nová Ves a Častohostice o přijetí za člena DSO. Ke své žádosti všechny 

obce přiložily usnesení zastupitelstva. 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 projednalo všechny žádosti, současně si ujasnilo očekávání obcí, a proto 

Představenstvo doporučuje Valné hromadě svazku schválit přijetí obce Nová Ves a Častohostice 

do svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE. 

Před hlasováním opustil zasedání VH zástupce obce Přibyslavice, čímž se snížil počet hlasů na 135. 

Přijaté usnesení: 

USNESENÍ Pro Proti Zdržel se 

VH svazku schvaluje přijetí obce Nová Ves 

a Častohostice do svazku obcí VODOVODY 

A KANALIZACE. 

135 0 0 
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Přílohy: 

Bod č. 1 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 

Dozorčí rada prováděla v roce 2019 kontroly plnění rozpočtu a hospodaření svazku, k jednáním se 

sešla 4krát, tj. 29. května, 15. srpna, 31. října 2019 a 27. února 2020. Dozor byl vykonáván 

ve složení paní starostka obce Číměř Lenka Hůlková, pan starosta Dukovan Miroslav Křišťál a moje 

maličkost. Děkuji ji tímto za spolupráci a přínos k hladkému průběhu kontrol, kde nám velmi 

zdárně byli nápomocni pracovníci svazku paní Miluše Neterdová a pan Karel Busta. Kontroly 

probíhaly vždy po jednotlivých kvartálech 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. 

DR se mimo jiné zabývala náklady na právní zastupování svazku, které od roku 2016 činí zhruba 

740 tisíc Kč, k čemuž nemalou měrou přispívá spor s městem Moravský Krumlov. Dále doporučila 

kontrolu a aktualizaci pojistné smlouvy na infrastrukturní hospodářský majetek, zabývala se 

výsledkem kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, výhodami a nevýhodami 

směnné smlouvy na pozemky. Byla provedena kontrola výběru koordinátorů bezpečnosti práce 

u investičních akcí svazku – nebyly shledány nedostatky. Dozorčí rada se rovněž zabývala 

současnou činností Sdružení obcí – vlastníků vodohospodářské infrastruktury, kde je náš svazek 

členem a platí členské příspěvky.  Rovněž upozornila na problematiku rozdělení zisku a ztrát při 

vyplácení podílů na zisku divizím a svazkům prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací měst 

a obcí s.r.o. (Svaz VKMO).  

Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit plnění rozpočtu za rok 2019, hospodaření svazku 

za rok 2019 a Závěrečný účet svazku za rok 2019. 

Dozorčí rada se seznámila s návrhem rozpočtu pro rok 2020 a souhlasí s ním. V souvislosti se 

schodkem rozpočtu pro rok 2020, kdy rozpočtované příjmy jsou o 33 678 125,00 Kč nižší než 

rozpočtované výdaje a rozdíl je třeba vyrovnat finančními prostředky minulých let, upozorňuje 

na očekávaný nepříznivý vývoj pro rok 2021, kdy budou finanční prostředky svazku z minulých let 

téměř vyčerpány. 

 

18. června 2020 Ing. Karel Müller – předseda DR S VAK 
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Bod č. 2.1 ZPRÁVA o hospodaření svazku za rok 2019 

Svazek VODOVODY A KANALIZACE má v současné době 4 zaměstnance. Od října 2012 není 
obsazená pozice technika a tato pracovní náplň je přenesená na tajemníka a část úkonů 
na ekonoma svazku. Představenstvo svazku pracuje v plném devítičlenném zastoupení a v roce 
2019 se konalo 18 zasedání.   
 

Ve Svazku k datu 31. 12. 2019 bylo 130 členů, včetně obcí Bohušice, Lesůňky, Pyšel a Zahrádka, 
přijatých na Valné hromadě svazku, konané v dubnu 2019.  
Problém nastal při podání žádosti na Krajský úřad Vysočina o registraci Přílohy Stanov svazku, 
tj. seznamu členů Svazku. Krajský úřad registraci zamítnul a vyzval Svazek předložit usnesení 
zastupitelstev všech členských obcí Svazku o schválení přijetí čtyř obcí do Svazku. Proti tomu jsme 
podali odvolání, s odůvodněním především v tom, že VH neprojednávala přímo změnu Stanov, 
která by usnesení všech zastupitelstev obcí vyžadovala.  
 
V srpnu 2019 jsme obdrželi rozhodnutí Ministerstva vnitra o odvolání proti usnesení Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, ve kterém bylo usnesení zrušené a věc vrácena Krajskému úřadu k novému 
projednání. Dne 20. 08. 2019 obdržel Svazek „Oznámení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odd. 
ostatních správních činností o založení dokumentu – tedy nového seznamu členských obcí 
do sbírky listin. Dne 30. 08. 20219 následovalo rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
s výrokem „Právní vztah členství obce v dobrovolném svazku obcí VAK vznikl ke dni schválení 
přijetí Valnou hromadou svazku, tedy dne 12. dubna 2019. 
 
Tím se potvrdilo členství obcí Bohušice, Lesůňky, Pyšel a Zahrádka v DSO.  
  
Pro seznámení s hospodařením svazku obdržely členské obce přehled plnění investic za rok 2019, 
plnění rozpočtu svazku.  
 
Plnění investic za rok 2019 obsahuje Materiál č. 2.1.1 
  

Položka Plán 2019 v tis. Kč Skutečnost 2019 v tis. Kč 

Celkem dotace a půjčky 136 962 91 764 

Celkem podíl obcí 94 390 59 584 

Celkem podíl svazku  126 358 99 059 

 
 
Zmínil bych významné vodohospodářské akce v roce 2019: 
 
Za finanční podpory OPŽP: 
Kanalizace a ČOV Ocmanice, Naloučany  
Březník K+ČOV a Klučov K+ČOV 
Pocoucov, Budíkovice – kanalizace (etapa Odkanalizování)   
Račerovice kanalizace 
Klučov – kanalizace a ČOV 
Jakubov – vodovod a kanalizace 
Litohoř – kanalizace 
V září 2019 zahájená stavba kanalizace a ČOV v Koutech  
 
Dotace z MZe jsme získali na stavbu ČOV Vícenice modernizace, část kanalizace 
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Další akce za spoluúčasti měst a obcí: 
Vodovod Jemnice ul. Slavonická, Na Podolí 
Rozšíření sítí pro novou výstavbu RD v Číměři, Opatově,   
 
Mor. Budějovice rekce vodovodu ul. Fibichova, Dopravní 
Stavební úpravy ulice Chelčického, Křížíkova v Třebíči – Borovině“ 
Třebíč – průmyslová zóna – Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura – I. etapa, 
Prostředky byly vložené též do společného majetku: 
Oprava vodárenských armatur  
ÚV Štítary – nejrozsáhlejší investice do výměny výtlačného potrubí a osazení nového jeřábu  
Vodní zdroj Heraltice prameniště   
Rekonstrukce vodojemu Jaroměřice  
Vodovodní přivaděč MB - Jaroměřice, Vodovodní přivaděč Výčapy  
 
Plnění rozpočtu 2019 – Materiál č. 2.1.2 
 

Položka Plán 2019 v Kč Skutečnost 2019 v Kč 

Příjmy celkem 121 925 574 230 209 339 

Výdaje celkem 192 670 958 247 398 185 

Financování celkem  70 745 384 17 188 846 

 
Zůstatky úvěrů/půjček ke dni 31. 12. 2019: 
 

Půjčka/úvěr Počet úvěrů celkem  Splátky jistin  Úroky v roce 2019 Zbývá doplatit 

celkem 14 31 561 616,00 1 332 969,49 53 271 618,63 

 
Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2019 
 

 Stav k 1.1.2019 v Kč Zůstatek k 31.12.2019 v Kč 

Celkem s kontokorentním úvěrem 115 450 943,86 66 959 091,54 

Neuhrazené faktury - pohledávky 6 340 121,43 8 139 230,19 

Celkem k dispozici 109 115 137,87 58 827 275,35 

 
Svazek v roce 2019 získal následující dotace:  

 
Dotace SFŽP                                   69,023 mil. Kč  
Kraj Vysočina                                   17,148 mil. Kč 
Dotace MZe                                       5,593 mil. Kč 

Celkem                                            91,764 mil. Kč 
 
Spoluúčast obcí na realizovaných investičních akcích (po odečtu nevyčerpaných příspěvků) 61,682 
mil. Kč.  
 
Svazek poskytnul obcím na jejich investiční akce 123 602 Kč (Stařeč, Šebkovice). 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 2019.  
 
Hodnota vlastního majetku svazku a majetku vloženého do hospodaření dle majetkové evidence 
k roku 2019 je 5,978 mld. Kč. 
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Dle aktualizovaného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací tvoří majetek Svazku 
1 073 km vodovodní sítě, 10 úpraven vody, dále 512 km kanalizací a 44 ČOV.  
 

Zmíněný objem investic připravit a zajistit nelze bez spolupráce s jednotlivými členskými obcemi 

a v úzké součinnosti s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ. Co může nastat, pokud je 

zamezeno možnosti osobních jednání a vlastní zaměstnanci se nesmí potkat ani na pracovišti, jsme 

si v uplynulých týdnech zcela vyzkoušeli.  

 

Děkuji všem za spolupráci a těším se nové projekty. Děkuji za pozornost. 

 

 Ing. Karel Nedvědický 


