VODOVODY A KANALIZACE
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

ZÁPIS
ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE
konaného dne 4. 4. 2014
Přítomni: V řádném termínu počet obcí – 53 (119 hlasů) – nebylo přítomno více než 62 obcí
(nesplněna podmínka více než 50 % členů, tj. 62 obcí) – ZASEDÁNÍ UKONČENO.
V náhradním termínu počet obcí – 67, počet hlasů 132 – VH usnášeníschopná

Hosté: Ing. Hedbávný, Ing. Kašková, Ing. Šedová, p. Urbánek, – VAS, a. s., div. Třebíč,
p. Pyrochta – EM - VAK s.r.o.
Program Valné hromady:
1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013
2. Zpráva Představenstva o hospodaření svazku za rok 2013
2.1. Zpráva o plnění rozpočtu svazku za rok 2013
2.1.1. Plnění investic 2013
2.1.2. Plnění rozpočtu 2013
3. Závěrečný účet 2013
3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013
3.2. Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za rok 2013
4. Usnesení VH z projednání závěrečného účtu za rok 2013
5. Návrh rozpočtu svazku na rok 2014
5.1. Plán investic
5.2. Příspěvky obcí na investice
5.3. Rozpočet svazku
6. Aktualizace střednědobého investičního plánu
7. Rozpočtový výhled 2015 – 2019
8. Zásady svazku VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla
9. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
10. Různé
A) Přivítání členů a hostů
Předseda Představenstva MVDr. Pavel Heřman přivítal hosty a členy svazkových obcí. Konstatoval,
že Valná hromada je usnášeníschopná a seznámil přítomné s programem.
B) Schválení programu jednání
Zapisovatel:

Ing. Karel Busta

Skrutátoři:

Milan Doubek
Bohumil Zimola
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HLASOVÁNÍ

Pro

Proti

Zdržel se

Program jednání Valné hromady

132

0

0

131

0

1

Ověřovatelé zápisu:

Iva Durdová
Rostislav Novák

1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013
Zprávu přednesl předseda DR Ing. Petr Novotný. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

132

0

0

2. Zpráva Představenstva o hospodaření svazku za rok 2013
Zprávu předložil Ing. Nedvědický
2.1.1. Plnění investic za rok 2013
Položka
Celkem dotace a
půjčky
Celkem podíl obcí
Celkem svazek

Plán 2013
v tis. Kč
246 903

41 082
65 294

Skutečnost 2013
Poznámka
v tis. Kč
125 589
Neuzavřené smlouvy s Fondem pro
akce Litohoř, Štěměchy, ČOV Třebíč,
Odkanal. m.č. Třebíč
25 131
Posunuté termíny realizace
53 248

2.1.2. Plnění rozpočtu 2013
Položka
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem

Plán 2013 v
Kč
210 761 583
259 501 176
48 739 593

Skutečnost 2013
Poznámka
v Kč
239 434 898
Navýšení o 13,6 %
214 283 101
- 25 151 797

Plněním rozpočtu roku 2013 se zabývalo Představenstvo svazku již na zasedání dne 19. 2. 2014
a na zasedání dne 3. 3. 2014 jej odsouhlasilo.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku bere zprávu Představenstva svazku o
plnění investic a rozpočtu 2013 na vědomí

132

0

0
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3. Závěrečný účet 2013
3.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013
Zprávu předložil Ing. Nedvědický
Přezkoumání hospodaření svazku za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013 provedla auditorská firma
HB Auditing s.r.o. Žďár nad Sázavou. Kontrola proběhla ve dvou etapách v říjnu 2013 a únoru 2014.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovená dne 24. 2. 2014 a byla poskytnuta
všem členským obcím.
V závěru zprávy auditora se konstatuje:
Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2013 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, které by byly svojí povahou nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku bere zprávu Představenstva svazku o
výsledku přezkoumání za rok 2013 na vědomí.

132

0

0

3.2. Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za rok 2013
Vyjádření předložil předseda DR Ing. Petr Novotný. Dozorčí rada svazku doporučila Představenstvu
závěrečný účet schválit.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku bere zprávu Dozorčí rady svazku
k Závěrečnému účtu za rok 2013 na vědomí.

132

0

0

4. Usnesení VH z projednání závěrečného účtu za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2013 byl vypracován 28. 2. 2014.
Představenstvo svazku závěrečný účet projednalo na zasedání dne 3. 3. 2014 a doporučilo Valné
hromadě svazku VAK schválit Závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku na základě projednání schvaluje
Závěrečný účet svazku za rok 2013 bez výhrad.

132

0

0

5. Návrh rozpočtu svazku na rok 2014
5.1. Plán investic na rok 2014
Zprávu předkládá Ing. Nedvědický. Návrh rozpočtu svazku je členěný na Plán investic
a na předpokládané příspěvky obcí. Investice obsahují 43 položek – staveb ukončených, u nichž
není uzavřené financování (nejsou vyplacené dotace v plné výši, splácejí se úvěry, obce poskytují
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dle splátkového kalendáře finanční příspěvky), dále stavby realizované a stavby připravované.
Rovněž stavby, u nichž je investorem obec a svazek se spolupodílí.
Poř.č.
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
17
18
19
43

Akce dokončené
VP Studenecko – splátka úvěru ČSOB
VP Budkov NFP
VP Náměšť n. Osl. IV. st.
Vodovod Čechtínsko
ZKPV ve VS JZ Moravy
KOŽICHOVICE – kanalizace s nap. na ČOV
Mor. Krumlov - ČOV Zámecká 2006
Projekt DYJE I.
PŘIBYSLAVICE – kanalizace, II. etapa
HROTOVICE – kanalizace I., intenz. ČOV
JAROMĚŘICE – dost. a rekce kanalizace
DYJE II – Jemnice K+V
- Mor. Krumlov ČOV + K
- Vladislav ČOV + K
NÁMĚŠŤ – doplnění a rekce kanalizace
Úvěr 133 mil. Kč

24
25
26

Akce realizované
ROKYTNICKO – přivaděče, vrty
- Římov - vodovod
Štěměchy – průzkum VZ
ÚV Štítary –skládka vodárenského kalu
VDJ Kostelíček
JAMOLICE – kanalizace a ČOV
POKOJOVICE – kanalizace a ČOV
VÝČAPY – kanalizace a ČOV
ROKYTNICKO – Čáslavice kan. a ČOV
- Římov- kan. a ČOV
LITOHOŘ – kanalizace a ČOV
Mor. Krumlov – Polánka a Rokytná – kanal.
ŠTĚMĚCHY – kanalizace a ČOV

16
28
32
33
36
37

Příspěvky na investice obcí
Nové Syrovice a Láz – kanalizace a ČOV
CHLÍSTOV - kanalizace
TŘEBENICE – kanalizace a ČOV
ŠEBKOVICE – kanalizace a ČOV
SEDLEC – kanalizace III. etapa
Rešice - kanalizace

6
7
9
10
20
21
22
23

Akce připravované
8
ÚV Slatina
27
HERALTICE + PODHERALTICE – kanal.
29
Třebíč – odkanalizování m. č.
30
Mor. Krumlov - ČOV Zámecká 2009,2012
31
TŘEBÍČ - intenzifikace ČOV
34
Náměšť – kanaliz. a vodovod I/23
35
Rokytnice nad Rokytnou – rekce kan. sítě
38
Třebíč – rekce kanalizace ul. Bráfova
39
Jemnice – rekce kan.+ vod. Lipová
40
Kouty – výstavba ČOV a kanalizace
41
Klučov – intenzifikace ČOV
42
Tulešice – intenzifikace ČOV
* Podíl obcí bude změněn novými Zásadami svazku

Plán v tis. Kč
1 456
1 271
0
28
118
21
149
0
0
39
- 201
7 799
2 054
1 378
31
14 191

Poznámka

Podíl obce 1 400 tis. Kč*

Podíl obce 471 tis. Kč*
Podíl obce 696 tis. Kč*
Podíl obce 233 tis. Kč*
*

*
21 836
21 944
520
1 000
1 000
2 671
6 697
7 124
58 185
27 263
68 798
15 819
16 225

Odkup pozemku, Proj. příprava
Rozhledna, muzeum vodárenství

2 621
1 250
2 114
4 035
1 000
1 000

300
13 355
64 304
4 875
47 492
17 877
300
240
4 582
400
70
150

Projektová příprava
Projektová příprava
Projektová příprava
Projektová příprava
Projektová příprava
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Diskuse:
p. Mlynář: Dle uvedeného usnesení bere tento materiál VH na vědomí, neměla by VH
projednávaný materiál schválit?
Ing. Nedvědický – Plán investic na rok 2014 je pouze výtah investičních akcí pro rok 2014
z materiálu Aktualizace střednědobého investičního plánu. Tento materiál bude následovat v bodě
č. 6 a bude VH svazku schvalován, kdežto Plán investic na rok 2014 bere VH svazku pouze
na vědomí.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH bere Plán investic na rok 2014 na vědomí.

131

0

1

5.2. Příspěvky obcí na investice
Zprávu předkládá Ing. Nedvědický.
Všechny obce, u nichž se realizuje investiční výstavba nebo je v přípravné fázi, jsou zahrnuté
v tomto materiálu. U těch, kde je jasné financování, výše dotace, jsou uzavřené smlouvy
o příspěvku. V ostatních případech se jedná o odhad předpokládaných nákladů a plánovaný
harmonogram financování v jednotlivých letech.
V případě, že Valná hromada přijme nové zásady o spolufinancování vodního díla, budou podíly
jednotlivých obcí přepracovány.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH bere Plán investičních příspěvků obcí na
vědomí.

132

0

0

5.3. Rozpočet svazku
Zprávu předkládá Ing. Nedvědický.
Návrhem rozpočtu se Představenstvo svazku zabývalo na svém zasedání dne 19. 2. 2014
a po projednání dne 3. 3. 2014 jej Valné hromadě svazku doporučuje ke schválení.
Položka

Návrh v Kč bez DPH
246 846 469
309 318 628
87 466 879
-24 994 720
62 472 159

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku schvaluje rozpočet svazku na rok
2014.

132

0

0
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6. Aktualizace střednědobého investičního plánu
Zprávu předkládá Ing. Nedvědický.
Střednědobý plán obsahuje stavby, které se realizují, nově v letošním roce zahajované a dále
projekčně připravované. Rovněž do střednědobého plánu zasáhnou změny Zásad, a to u obcí,
u nichž se realizují vodní díla nebo díla, která mají obce v záměru realizovat.
Navrhuje se SDIP schválit, jak je předložen s tím, že tento materiál bude doplněn.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku schvaluje aktualizaci střednědobého
investičního plánu svazku do roku 2024.

132

0

0

7. Aktualizace střednědobého investičního plánu
Zprávu předkládá Ing. Nedvědický.
Rozpočtový výhled je zpracovaný na období let 2015 – 2019.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku schvaluje Rozpočtový výhled na roky
2015 – 2019.

132

0

0

8. Zásady svazku VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla
Představenstvo svazku VAK předkládá návrh změn Zásad financování investičních potřeb svazku
obcí VODOVODY A KANALIZACE (dále Zásady).
Záměrem svazku je podílet se na financování veškerého majetku, který generuje (stávající majetek)
nebo bude generovat (nový majetek) nájemné (dále Majetek). Navržená změna reflektuje
na požadavky obcí o spolufinancování Majetku (při výstavbě, rekonstrukci, obnově, intenzifikaci...).
Tímto opatřením svazek zajistí plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFO).
EKONOMICKÉ VSTUPY při zpracování návrhu změn Zásad
1. Průměrná hodnota roční obnovy dle aktualizovaného PFO 2013 je 92,49 – 98 mil. Kč bez
DPH.
2. V roce 2020 končí splátky úvěru (roční splátky cca 15 mil. Kč) Svazku, ostatní půjčky Svazku
slouží ke krytí vlastních zdrojů obcí.
3. Závazky plynoucí z realizace nových investičních staveb Svazku nebo členských obcí Svazku
realizované z OPŽP končí v roce 2015.
4. Pro roky 2016 a dále je počítáno s nižším podílem investic do nového Majetku a zvyšujícím
se podílem na obnovu.
ZÁKLADNÍ ZMĚNY:
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1. Svazek nově přispívá na veškerý Majetek bez rozdílu, zda je dotovaný nebo není.
2. Zvyšují se procentuální podíly Svazku, tyto jsou nově odstupňované dle kategorií Majetku.
3. Výše podílu svazku pro svazkový Majetek se stanovuje z celkových investičních nákladů
stavby bez DPH - CIN.
4. Výše příspěvku svazku pro majetek v hospodaření se stanovuje z realizačních nákladů vč.
DPH – RIN.
5. Zásadami financování se budou řídit stavby, jejichž CIN nebo RIN budou min. 100 tis. Kč bez
DPH
POROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH ZÁSAD FINANCOVÁNÍ
STÁVAJÍCÍ ZÁSADY

NÁVRH NOVÝCH ZÁSAD

Investorem staveb může být Svazek nebo obec

Beze změny

Pro místní i společný majetek platí, že pokud by
dotace byla vyšší jak 80%, potom o zbylou část do
100% se dělí obec/obce a Svazek na polovinu

Dochází k úpravám dle kategorie majetku, buď Obec
min. 10%, nebo po odpočtu dotací se Svazek a Obec
dělí 1:1

Náklady na zajištění územního rozhodnutí zpravidla
hradí Obec/Obce

Náklady na zajištění územního rozhodnutí hradí u
místního majetku Obec/Obce

Písemné žádosti obcí o příspěvek od Svazku na
daný rok obce předkládají do 31. 1. daného roku

Písemné žádosti obcí o příspěvek od Svazku nebo na
zařazení stavby do SDP svazku na daný rok obce
předkládají do 31. 1. daného roku

Změnu zásad financování investičních potřeb
Svazku může měnit Představenstvo Svazku nebo VH Beze změny
Svazku

Představenstvo Svazku VAK projednalo Zásady svazku VODOVODY A KANALIZACE
o spolufinancování vodního díla dne 3. 3. 2014 a doporučuje Valné hromadě svazku jejich
schválení.
Diskuse:
Ing. Malach, Březník: Bylo by možné uvést nějaký modelový příklad těchto nových zásad?
Ing. Kašková: Vysvětlila rozdíl mezi jednotlivými druhy majetku svazku (svazkový –místní a
společný, v hospodaření…), dále uvedla možnosti financování výstavby nového majetku
a rekonstrukce stávajícího majetku, uvedla na příkladu hlavní rozdíly mezi stávajícími a novými
zásadami financování, zejména procentní podíly svazku a obcí na financování a pokusila se popsat
jednotlivé varianty financování dle nových navrhovaných zásad.
Ing. Malach, Březník: Vztahují se tyto nové zásady financování pouze na splaškovou kanalizaci?
Ing, Kašková: Zásady se vztahují na veškerý majetek kromě dešťové kanalizace.
p. Báňová, Štěměchy: Pokud dojde ke schválení těchto navrhovaných zásad, od jakého termínu
se začne posuzovat jejich platnost a účinnost?
Ing. Nedvědický: Jednotlivé termíny a podmínky jsou uvedeny přímo v textu těchto zásad.
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-

Projekty financované z OPŽP, u nichž je investorem svazek a po termínu 1. 1. 2014 nebylo
mezi svazkem a příslušnou obcí uzavřeno finanční vyrovnání

-

Projekty financované z OPŽP, u nichž je investorem obec a vodní dílo bylo uvedené
do užívání po termínu 1. 1. 2014

-

Vodní stavby, u nichž je investorem obec a kolaudační souhlas byl vydán po 1. 1. 2014

p. Novák, Římov: Budou se tyto zásady týkat také investiční akce Vodovod a kanalizace pro obce
Rokytnicka, dojde schválením a účinností zásad ke změně ručení obcí za poskytnutou půjčku
ze SFŽP ČR?
Ing. Nedvědický: Nové zásady se samozřejmě zmíněné investiční akce týkat budou, ale ručení obcí
se tímto nezmění.
p. Křišťál, Dukovany: Budou mít obce možnost vzít zpět majetek, na který budou tyto zásady
uplatňovány?
Ing. Kašková: Tato možnost zde existuje, bude záležet na tom, jak byl majetek u jednotlivých obcí
financován, na stáří majetku a dalších okolnostech. Nicméně v zásadách jsou uvedeny podmínky,
za kterých obec může vystoupit nejen majetkem, ale také z členství. S těmito situacemi zde bylo
počítáno a jsou zde zahrnuty.
Ing. Bařinka, Moravské Budějovice: Bude mít svazek na jednotlivé investiční akce s uplatněním
nových zásad finanční prostředky? Kdo bude rozhodovat o prioritách u jednotlivých akcí?
Ing. Kašková: V zásadách je uvedeno, kdo bude o těchto věcech rozhodovat. Ve většině případů
to bude Představenstvo svazku, kdo bude mít rozhodovací pravomoc, bez dotací se však do větších
a náročnějších investičních akcí nepůjde.
Ing. Nedvědický: Finanční výhled byl samozřejmě zpracován i s přihlédnutím k těmto novým
zásadám, zahrnuje jak aktuálně realizované stavby tak plánované investiční akce. S nastavenou
frekvencí lze dle zpracovaného výhledu jednotlivé akce a jejich financování zvládnout.
p. Linhart, Stařeč: Vyjádřil spokojenost s navrhovanými změnami a věří, že nové zásady budou
posunem vpřed oproti těm starým.
p. Báňová, Štěměchy: Poděkovala P SVK a všem, kteří se na tvorbě nových zásad podíleli. Díky
těmto zásadám budou mít nyní i menší obce možnost dosáhnout na finanční příspěvek na realizaci
vodohospodářských investiční akcí.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku schvaluje Zásady svazku VODOVODY
A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla.

132

0

0

VH svazku ukládá Představenstvu svazku
zabezpečit aktualizaci Plánu investic
a investičních příspěvků obcí a doplnění
střednědobého investičního plánu

132

0

0
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9. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
Zprávu předkládá Ing. Nedvědický.
Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon)
musí vlastníci vodovodů a kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně
souvisejících, upravit svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno
kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace.
Novela zákona č. 275/2013 Sb. nově stanovuje vlastníkům provozně souvisejících vodovodů
a provozně souvisejících kanalizací v § 8 odst. 15 obsahovou stránku písemných dohod.
Dle přechodných ustanovení novely zákona musí být písemné dohody vlastníků provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací uzavřené před účinností novely zákona uvedeny do souladu
s § 8 odst. 15, a to nejpozději do 1. ledna 2020.
Na základě konzultace s právní komisí SOVAK JUDr. Ludmily Žaludové, byla vypracována vzorová
Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. Tato dohoda, kde na straně jedné
stojí Svazek, na straně druhé členská Obec Svazku, umožní naplnění předmětné povinnosti novely
zákona jednak u již dříve uzavřených Smluv o vkladu majetku do hospodaření Svazku a dále pak
i u nově uzavíraných Smluv o vkladu majetku do hospodaření Svazku.
Přijaté usnesení:
USNESENÍ

Pro

Proti

Zdržel se

VH svazku bere na vědomí uzavírání Dohod
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a
kanalizací uzavřené dle § 8, odst. 3, 15 zákona
č. 274/2001 Sb., v platném znění.
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10. Různé
Ing. Bařinka pozval všechny zúčastněné na konferenci, která se bude konat v některém z termínů
mezi 20. – 22. 5. 2014, přesné datum prozatím není známo, pozvánky budou samozřejmě všem
rozeslány již s konkrétním datem konání. Konference se bude věnovat cenové tvorbě vodného
a stočného, budou zde přítomni zástupci příslušných ministerstev a organizací, které mají tuto
problematiku na starosti a zabývají se jí.
Závěrem předseda Představenstva MVDr. Heřman poděkoval zástupcům VAS, divize Třebíč
za jejich spolupráci, vstřícnost a přístup při řešení každodenních problémů jak ze strany svazku tak,
jednotlivých obcí.
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Příloha k bodu č. 1

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI

DR prováděla v roce 2013 průběžné kontroly plnění rozpočtu. Tyto kontroly probíhaly vždy po jednotlivých
kvartálech kalendářního roku. DR se zejména soustředí na výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz
zisků a ztrát, rozvahu, přehled stavů na bankovních účtech a přehled úvěrů a půjček, závazky a pohledávky.
Na doporučení DR byly předkládány i ekonomické ukazatele, zejména zadluženost a běžná likvidita.
Dozorčí rada odsouhlasila a doporučila na svém zasedání dne 26. 2. 2013 představenstvu svazku schválit
plnění rozpočtu za rok 2013 a hospodaření svazku za rok 2013.

Dozorčí rada je spokojena se spoluprácí s managementem svazku, na všechny dotazy se nám dostalo
jasných a jednoznačných odpovědí, všechna opatření navržená DR byla realizována.

Dozorčí rada se též zabývá obchodní politikou firmy EM – Vak s.r.o., pravidelně kontroluje její hospodaření.
Dozorčí rada vzala na vědomí hospodářský výsledek této společnosti za rok 2013 a vyjádřila spokojenost
nad odvody plynoucími do rozpočtu svazku. Dozorčí rada pružně reaguje na připomínky vedoucího firmy
EM – Vak s. r. o. ke špatné platební morálce některých odběratelů. Zde bylo po konzultaci s předsedou
představenstva přistoupeno k vymáhání pohledávky ve výši 800 tis. Kč vymahačskou firmou. K tomuto
kroku bylo přistoupeno poprvé v historii firmy EM – Vak s. r. o. a postup se zdá být úspěšným. V současné
době je polovina částky již vymožena, zbytek pohledávky bude uhrazen po prodeji části majetku
odběratelské firmy. Jsme přesvědčení, že tento postup může být i jistou prevencí proti obdobnému
postupu, čili neplnění svých závazků, dalších stavebních firem.

Dozorčí rada se intenzivně zabývala změnou financování investičních akcí svazku a jednotlivých obcí ve
svazku sdružených. Členové DR se dotazovali, zda je ve finančních možnostech svazku změnu financování
realizovat. V nejbližších letech v žádném případě finanční potíže nehrozí. Je však nezbytně nutné zpracovat
podrobnou analýzu a výhled investičních akcí požadovaných ze strany svazkových obcí. Zde si Vás dovolím
velmi požádat o součinnost, protože bez informací od Vás nemůže tato analýza nabýt přesných čísel.

Závěrem mi dovolte poděkovat starostce obce Zvěrkovice paní Bartůňkově a zástupci obce Březník panu
Ing. Mojžíšovi za příkladnou aktivní účast na zasedáních dozorčí rady a Vám za vzorné plnění investičních a
členských příspěvků a Vaši pozornost.

Děkuji

V Jemnici 4 .4.2014

Ing. Petr Novotný – předseda DR SV, v. r.

