Zápis
z Valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárny Zbýšov
konané dne 19.12.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zbýšov
Přítomni: členové Zastupitelstva Města Zbýšova dle prezenční listiny v počtu 14
Obce Zakřan dle prezenční listiny v počtu 4
hosté dle prezenční listiny
Valná hromada SVaK, Vodárny Zbýšov byla usnášeníschopná. Jednání bylo sezváno písemně dne
30.11.2018.
Ověřovatelé zápisu MUDr. František Ševčík (Zbýšov), Ing. Vladimír Veleba (Zakřany)
Začátek valné hromady 17,00 hodin
Ukončení jednání
18,20 hodin
Průběh jednání řídil: Vratislav Široký – předseda SVaK
Program
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Informace o jednání Představenstva SVaK, Vodárny Zbýšov, dne 30. 11. 2018
3. Informace o provozní činnosti SVaK, Vodárny Zbýšov, v roce 2018
4. Ceny služeb Vodárny Zbýšov po 1. l. 2019
5. Projednání a schválení RO
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019'a střednědobého výhledu rozpočtu
na r. 2020 - 2022
7. Různé
8. Diskuse, závěr
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Valnou hromadu zahájil předseda SVaK Zbýšov pan Vratislav Široký, přivítal přítomné zástupce obcí a
konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. VH schválila jednomyslně program jednání a jako
ověřovatele zápisu MUDr. Františka Ševčíka (Zbýšov) a Ing. Vladimíra Velebu (Zakřany).
Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Zahradníčková.
Návrh usnesení:
Valná hromada SVaK
schválila
program jednání a ověřovatele zápisu o průběhu jednání VH DSO MUDr. Františka Ševčíka (Zbýšov)
a Ing. Vladimíra Velebu (Zakřany), zapisovatelkou jmenovala Ing. Zahradníčkovou
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/2/2018/VH bylo schváleno
2. Informace o jednání Představenstva SVaK, Vodárny Zbýšov dne 30.11.2018
Představenstvo SVaK dne 30. 11. schválilo RO č. 1/2018
vzalo na vědomí - informaci Ing. Jana Nekuži o hospodaření Vodárny Zbýšov
za 1-10 /2018
schválilo termín konání a program VH SVaK
Plán inventur a průběh inventarizace majetku a závazků SVaK,
Vodárny Zbýšov, k 31.12.2018 a složení inventarizační komise

- doporučilo VH SVaK ponechat ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019 podle návrhu vedoucího
Vodárny Zbýšov Ing. Nekuži ve stávající výši - vodné a stočné je nyní 49 Kč, vč. DPH 56,35 Kč/m3
- projednalo a schválilo Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2019
a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 až 2022
V usnesení k bodu 7. Různé Představenstvo Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárny Zbýšov
- schválilo odměny členům Představenstva DSO a členům kontrolní komise za práci v roce 2018
v celkové výši 33 000 Kč
- vzalo na vědomí informaci předsedy SVaK pana Vratislava Širokého
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za období leden až září 2018 dne 03.10.
o dokončení prací na rekonstrukci kanalizace ve čtvrti Padělky
Návrh usnesení:
Valná hromada SVaK
vzala na vědomí
informaci předsedy DSO Vratislava Širokého o jednání Představenstva SVaK Zbýšov dne 30. 11. 2018
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/2/2018/VH bylo schváleno
3. Informace o provozní činnosti SVaK, Vodárny Zbýšov, v roce 2018
Zprávu o dosavadním hospodaření svazku v letošním roce a předpokládaném výsledku k 31.12.2018
přednesl vedoucí Vodárny Zbýšov Ing. Jan Nekuža.
Vývoj hospodaření svazku za období 01 až 11/2018
Z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k datu 30.11.2018 jsou patrné tyto hlavní
ekonomické údaje:
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
Výsledek v tis. Kč

Rozpočet roku 2018 Výsledek od počátku roku
9 335
9 574
9 335
8 874
0
+ 700

Plnění %
102,6
95,1

Vývoj hospodaření Vodárny Zbýšov probíhá i v letošním roce v souladu se schváleným rozpočtem.
Plánované příjmy se podařilo vlivem teplého léta a tím zvýšených dodávek vody překročit již k
30.11.2018.
K tomuto stavu je zpracováno rozpočtové opatření č. 1/2018. Za měsíc prosinec již nedojde
k podstatnému navýšení příjmů, protože už nedojde k odpisu vodoměrů. Naproti tomu výdaje budou
pravidelné, čímž dojde k vyrovnání výsledku hospodaření. K 31.12.2018 očekáváme vyrovnaný výsledek
hospodaření.
Oblast provozu vodovodu a vodních zdrojů.
V oblasti zdrojů vody lze konstatovat stabilizovaný stav a není třeba uvažovat o změnách či velkých
investicích. DSO má velké rezervy jak v kapacitě zdrojů vody, tak v kvalitě vody, kde splňuje všechny
ukazatele, včetně dříve překračovaných dusičnanů. I přes dlouhotrvající sucha v létě nebylo třeba
vyhlašovat žádná omezení pro odběratele. Vodovodní síť vykazuje nízký počet poruch, které jsou
zvládány vlastními silami pracovníků vodárny. Při stavbě 2. etapy rekonstrukce kanalizace Padělky byl
vyměněn i litinový vodovodní řad a nahrazen plastovým stejného průměru. Byly vyměněny i vodovodní
přípojky k rodinným domům za plastové a k bytovým domům byly výměny ukončeny mimo novou silnici
a parkoviště s tím, že v příštím roce bude výměna potrubí dokončena až do sklepních prostor bytových
domů.

Oblast provozu kanalizace
Na kanalizační síti lze pozorovat zhoršování technického stavu, který nutí k častějšímu čištění tlakovou
soupravou a tím ke zvýšeným nákladům. V příštích letech bude nutné směřovat prostředky města právě do
této oblasti, aby bylo zastaveno stárnutí kanalizační sítě. Město, jakožto vlastník vodárenské sítě, si je toho
vědomo a cíleně využívá prostředky na její obnovu. V letošním roce byly realizovány dvě akce, a to
Modernizace a dostavba kanalizace ve čtvrti Padělky - 2. etapa, kterou provedla firma Miloš Ryšavý a
Havárie kanalizace pod ul. Komenského - rekonstrukce, kterou provedla firma Miloš Soukup. Na rok
2019 je plánováno pět investičních akcí města, a to Výměna kanalizace pod silnicí před její opravou
včetně přeložky vodovodu v horní ulici Padělky, dále Tlaková kanalizace Malý díl nákladem cca 0,5 mil.
Kč, Výměna zatrubnění stoky včetně nového chodníku kolem vodojemu Zbýšov nákladem cca 350 tis.
Kč, Majrov - kanalizace ke klubovně Junák a Vodovod a tlaková kanalizace na Láně včetně přeložky
dešťové kanalizace.
Oblast provozu ČOV
Čistírna odpadních vod po modernizaci vykazuje velmi dobré výsledky a s velkou rezervou splňuje
stanovené emisní limity. Pečlivou regulací provozu zařízení je dosahováno velmi nízkých nákladů na 1 m3
vyčištěné vody. Mimo běžné opravy a údržbu je provoz ČOV po technické stránce bezproblémový. V
minulé zprávě byl konstatován problém s likvidací vyprodukovaných čistírenských kalů, kdy původní
smlouvu na odběr kalů, aplikovaných na zemědělskou půdu, odběratel vypověděl. Pro letošní i příští rok
byla zásluhou pana starosty uzavřena nová smlouva s firmou KTS Ekologie a kaly jsou likvidovány v
jejich kompostárně v souladu s novou legislativou a za přiměřenou cenu. Dne 12.10.2018 proběhla na
ČOV kontrola Českou inspekcí životního prostředí s výsledkem bez závad.
Návrh usnesení:
Valná hromada SVaK
vzala na vědomí
informaci vedoucího Vodárny Zbýšov Ing. Jana Nekuži
- o hospodaření organizace za leden až listopad 2018 a předpokládaném hospodářském výsledku
za rok 2018
- o dokončených a připravovaných investičních akcích
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/2/2018/VH bylo schváleno
4. Ceny služeb Vodárny Zbýšov od 1. 1. 2019
Současná cena vodného 20 Kč/m3 bez DPH a stočného 29 Kč/m3 bez DPH, t. j. celkem 56,35 Kč/m3
včetně DPH 15%, platí od 1.1.2017. Poslední zvýšení cen bylo vyvoláno plněním smlouvy o poskytnutí
dotací z operačního fondu životního prostředí. Z ní vyplývá povinnost stanovit minimální cenu stočného,
která zajistí finanční návratnost projektu rekonstrukce ČOV.
Město je touto smlouvou vázáno a nesmí podkročit minimální cenu stočného dle finanční analýzy k
projektu, ošetřenou o vliv inflace od roku 2008, kdy byl projekt předložen. Výše ceny stočného je tak
určována nejen hospodařením Vodárny, ale také inflací. Po ukončení intervencí ČNB narostla inflace na
současných 2,5 % a v roce 2019 chce ČNB dosáhnout regulačními opatřeními inflačního cíle 2 %.
Dodržení minimální ceny stočného z dotačních podmínek je Vodárna Zbýšov schopna splnit v roce 2019
do inflace ve výši 3,3 %. Uvedený předpoklad vývoje inflace je současnou cenou stočného s rezervou
pokryt i pro rok 2019. Cenu stočného tak není třeba měnit. P SVaK proto navrhlo dnešní valné hromadě
schválit ponechání současné ceny vodného a stočného v platnosti i pro rok 2019, tedy třetí rok bez
navýšení cen vodného a stočného.
Nezávisle na dotačních podmínkách se rýsuje snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %.
Návrh byl zapracován v novele zákona o EET a čeká již delší dobu na projednání.

Svazek ovšem schvaluje cenu vodného a stočného vždy bez DPH, takže pokud návrh projde, dojde ke
snížení cen pro všechny neplátce DPH, tedy pro občany. Současná cena vodného a stočného vč. DPH
56,35 Kč by klesla o 2,45 Kč na 53,90 Kč/m3.
Pro informaci valné hromady uvedl Ing. Nekuža také současný cenový vývoj ve státě. V mnoha regionech
se cena vodného a stočného vč. DPH přiblížila 100,- Kč/m3. Nejbližší konkurent - VAS Ivančice zvyšuje
cenu pro příští rok o 5 % z 95,11 na 99,89 Kč/m3. Naše cena 56,35 Kč/m3 tak v příštím roce bude na 56%
ceny VAS Ivančice.
Návrh usnesení:
Valná hromada SVaK
schválila
- ceny služeb Vodárny Zbýšov, platné po 1. 1. 2019 - vodné a stočné zůstává ve stávající výši 49 Kč/m3,
vč. DPH 56,35 Kč/m3
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/2/2018/VH bylo schváleno.
5. Projednání a schválení RO
P SVaK schválilo dne 30.11. RO č. 1/2018 v rozsahu 545 000 Kč zvýšení příjmů (zvýšení příjmu za
vodné a nekapitálové příspěvky a náhrady), 545 000 Kč zvýšení výdajů – platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu. Členové VH uvedené opatření jednomyslně potvrdili.
VH zmocnila Helenu Mikovou k provedení RO v závěru roku v případě potřeby a to formou přesunu
finančních prostředků v rámci paragrafů rozpočtu.
Návrh usnesení:
Valná hromada SVaK
potvrdila
- RO č. 1/2018, přijaté P SVaK dne 30. 11. v rozsahu 545 000 Kč zvýšení příjmů (zvýšení příjmu za
vodné a nekapitálové příspěvky a náhrady), 545 000 Kč zvýšení výdajů – platby daní a poplatků
státnímu rozpočtu
zmocnila
- účetní Vodárny Zbýšov H. Mikovou k provedení RO v závěru roku v případě potřeby a to formou
přesunu finančních prostředků v rámci paragrafů rozpočtu
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5/2/2018/VH bylo schváleno
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta
2020 – 2022
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až
2022 jsou součástí příloh zápisu. Návrh rozpočtu, připravený Ing. Nekužou, schválený P SVaK
a zveřejněný v zákonem stanovených termínech na úředních deskách členských obcí (od 30.11.) počítá
s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 9 550 000 Kč.
Položkový rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu byl členům ZO rozeslán před konáním VH
v elektronické podobě. Rozpočet je dle Ing. Nekuži sestaven konzervativně, na jistotu a počítá
i s možností nižších příjmů vlivem vlhkého a chladného počasí, které lze v příštím roce očekávat.
Návrh usnesení:
Valná hromada SVaK
schválila
- Rozpočet SVaK , Vodárny Zbýšov, pro rok 2019 jako vyrovnaný – příjmy i výdaje činí
9 550 000 Kč, hlasování 18 -0 -0
- Střednědobý výhled rozpočtu SVaK , Vodárny Zbýšov, na období 2020 až 2022, hlasování 18 – 0 - 0

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6/2/2018/VH bylo schváleno.
7. Různé
Orgány Svazku
Valná hromada SVaK, Vodárny Zbýšov, první po říjnových komunálních volbách, zvolila orgány DSO.
Jednomyslně potvrdila složení představenstva DSO:
předseda Vratislav Široký (Zbýšov), místopředseda Milan Veverka (Zakřany), členové MUDr. František
Ševčík (Zbýšov), Václav Brázda (Zakřany), Ing. Anna Zahradníčková (Zbýšov)
Kontrolní komise DSO byla zvolena ve složení Ing. Jaroslav Křístel, JUDr. Zdeněk Chmelíček (oba
Zbýšov), Martina Pospíšilová (Zakřany) 18 - 0 - 0
Návrh usnesení:
Valná hromada SVaK, Vodárny Zbýšov
zvolila
- Představenstvo SVaK ve složení předseda Vratislav Široký (Zbýšov), místopředseda Milan Veverka
(Zakřany), členové MUDr. František Ševčík (Zbýšov), Václav Brázda (Zakřany), Ing. Anna
Zahradníčková (Zbýšov) 18 – 0 – 0
- kontrolní komisi DSO ve složení Ing. Jaroslav Křístel, JUDr. Zdeněk Chmelíček (oba Zbýšov),
Martina Pospíšilová (Zakřany) 18 – 0 - 0
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7/2/2018/VH bylo schváleno
8. Diskuse, závěr
V diskusi se opět potvrdila správnost rozhodnutí vedení města Zbýšova a obce Zakřan z roku 1993 založit
samostatný svazek obcí, obstarávající služby v oblasti dodávek pitné vody a čištění odpadních vod.
Přítomný Ing. Křístel připomněl zásluhy již zemřelého Ladislava Marka a Václava Brázdy, kteří léta
usilovali o zajištění pitné vody pro Zakřany, což se v podobě svazku obou obcí podařilo a díky úspěšnému
vedení pana Františka Knitla i současného vedoucího Ing. Nekuži funguje zdárně dodnes. Je třeba udržet
úroveň zajišťovaných služeb. Cenu služeb vodárny a srovnání s cenami okolních dodavatelů by bylo
dobře občanům občas připomenout.
Na závěr jednání VH SVaK Zbýšov poděkoval předseda DSO přítomným za účast a spolupráci a popřál
jim klidné sváteční dny a do roku 2019 hodně zdraví a spokojenosti.
Návrh usnesení:
Valná hromada SVaK, Vodárny Zbýšov
vzala na vědomí
- opakované ocenění rozhodnutí tehdejšího vedení města Zbýšova a obce Zakřan založit v roce 1993
samostatný svazek obcí, zajišťující služby v oblasti dodávek pitné vody a čištění odpadních vod
- zhodnocení úspěšné činnosti Vodárny Zbýšov pod vedením p. Frant. Knitla a Ing. Nekuži ze strany
Ing. Křístela a dalších členů VH a požadavek popularizace cen služeb vodárny a srovnání s cenami
okolních dodavatelů např. v Ozvěně
Zápis byl vyhotoven dne 28.12.2018
Zapsala Ing. Zahradníčková
Ověřovatelé zápisu: MUDr. František Ševčík
Ing. Vladimír Veleba
Vratislav Široký
předseda SVaK, Vodárny Zbýšov

