
Z á p i s  z jednání  valné hromady Svazku obcí Drahanská vrchovina 
                                       konané dne 10.6.2020 na Obecním úřadě v Rozstání 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni : dle prezenční listiny (viz. příloha) 
Hosté :      Marie Pejřová – hospodářka,  Monika Koudelková, Miloslav Vybíhal – MIS,  
                  RNDr. Aleš Cahlík – hydrogeolog  

 
 
Program:     1.  Zahájení     

                          2.  Seznámení s hydrogeologickým průzkumem a postupem prací 
      3.  Informace o provedeném auditu hospodaření svazku za rok 2019 

        4.  Projednání závěrečného účtu svazku za rok 2019 
                          5.  Schválení roční účetní závěrky svazku za rok 2019 
                               6.  Informace od provozovatele vodovodu  

7.  Plán financování obnovy vodovodu v majetku svazku na období 2020 - 2029 
8.  Rozpočtová opatření 

                                       9.  Zpráva kontrolní komise    
             10.  Odměny za rok 2019 
             11.  Diskuse 
                                     12.  Závěr 

 
 
Bod 1 

Na úvod přivítal předsedající všechny přítomné zástupce obcí a hosty s konstatováním, že je valná 
hromada usnášeníschopná a přítomno je 15 členů, omluveni 2. Následně seznámil s vyvěšeným 
programem, a protože doplnění nebylo navrženo, nechal jej schválit. Přítomní zástupci program 
schválili. 
Hlasování :   pro : 15,   proti :  0,   zdržel se :   0,    
 
Předseda určil zapisovatelkou paní Pejřovou, navrhl návrhovou komisi – pan Josef Ovad a pan Petr Kolář, za 
ověřovatele zápisu navrhl paní Jindřišku Pitákovou a pana Jaroslava Tihelku. Přítomní všechny návrhy 
schválili. 
Hlasování :   pro : 15   zdržel se :   0,   proti :  0 
 
Bod 2 
O pokračování hydrogeologických prací podal informace p. Cahlík. Byl proveden dle schválení valnou 
hromadou další krok, tedy vrt mezi Rozstáním a Otinovsí. Bohužel se vody našlo jen málo, takže se vrt 
nebude používat a zrušil se. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z OPŽP, která bude vyčerpána jen na 
zkušební vrt a jeho zapravení. Tuto informaci potvrdil předseda svazku p. Szymsza, že po spolupráci s paní 
Kašparovou se vyúčtuje dotace jen dle provedených prací. 
Dále uvedl pan Cahlík, že navrhuje pokračovat v práci při budování nových vrtů v Nivě a Drahanech, kde jsou 
nalezeny též velmi vhodné lokality na vodu, jak již informoval v předchozích letech. V Nivě i Drahanech by 
měly být pozemky už ve vlastnictví obce, takže by neměly být problémy v realizaci nových zkušebních vrtů. 
  
V závěru tohoto bodu nechal předseda svazku hlasovat o návrhu, že valná hromada schvaluje pokračovat 
v hydrogeologických pracích, obnově starých a budování nových vrtů pro svazek v Nivě a Drahanech a 
požádat o dotace z OPŽP. Veškeré investice budou hrazeny z prodeje podílových listů svazku. Předseda zajistí 
prodej PL v potřebném množství, aby se veškeré náklady takto pokryly. Tento návrh valná hromada schválila 
jednohlasně.   
Hlasování :   pro : 15   zdržel se :   0,   proti :  0 
 
Bod 3 

Předseda svazku seznámil přítomné o provedeném auditu hospodaření za rok 2019 auditorskou firmou Johana 
Otrubová. Dále uvedl, že celá zpráva byla všem členským obcím zaslána elektronicky, celý audit, včetně 
všech povinných příloh, je rovněž vyvěšen na úřední desce svazku. Při přezkoumání hospodaření 
svazku nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Valná hromada vzala tuto informaci na vědomí. 



 
Bod 4 

Paní hospodářka seznámila přítomné s podrobným hospodařením svazku. Žádné připomínky nebyly vzneseny.  
Po projednání schválila valná hromada závěrečný účet svazku za rok 2019 bez výhrad. Zpráva je přílohou 
tohoto zápisu. 
Hlasování :   pro : 15   zdržel se :   0,   proti :  0 
 
Bod 5 
Dále paní hospodářka seznámila podrobně valnou hromadu s účetní závěrkou svazku za rok 2019. Protože 
nebyly žádné námitky ani připomínky, byla účetní závěrka svazku za rok 2019, která je přílohou tohoto 
zápisu, včetně protokolu, schválena všemi hlasy. 
Hlasování :   pro : 15   zdržel se :   0,   proti :  0 
 
Bod 6 
Zprávu a informace o provozu vodovodu podali zástupci MIS paní Koudelková a pan Vybíhal. Uvedli stavy 
nákupu a prodeje vody, kdy upřesnili úniky vody v jednotlivých obcích. Jak pan Vybíhal uvedl, úniky se 
nedaří dobře eliminovat a je stále vysoké procento ztrát, cca 27 %. Na dotazy starostů, kam se voda ztrácí, 
uvedl, že se jedná hlavně o poruchy na přivaděčích, které se velmi špatně hledají, pak jsou samozřejmě 
krádeže vody, a také při odkalování větví se voda vypouští a není evidována. V diskusi starostové podpořili, 
aby se MIS zaměřili na lepší vyhledávání poruch nejvíce postižených částí vodovodu, třeba i několik let, ale 
po částech úniky postupně opravovali. 
   Paní Koudelková se zmínila o nutnosti schválení plánu financování obnovy vodovodu, protože již dochází 
ke konci životnosti některých drahých zařízení a bude třeba je měnit, nebo repasovat. Ale je to také z důvodu 
legislativy, kdy svazek porušuje zákon, že plán nemá dosud schválený. Dále byly podány informace o nutnosti 
investic do oprav, kdy je třeba zcela vyměnit řídící systémy na čerpacích stanicích Valchov (279 000 Kč) a 
Žďárná (287 000 Kč) dle cenových nabídek. Tato slova potvrdil předseda svazku, že má cenové nabídky 
k dispozici a o nutnosti výměny se hovoří již 2 roky. Ale také je třeba opravovat čerpadla na přivaděčích, kdy 
by tato akce měla stát svazek cca 1,5 mil. Kč, a dále investice do čerpací stanice Boskovice se vším všudy cca 
861 000 Kč. Vše bez DPH. V diskusi se pak řešily nejnutnější investice na rok 2020, kdy bylo dohodnuto se 
zástupci MIS, že by bylo nutné začít se zmíněnými čerpacími stanicemi.   
   Předsedající ještě uvedl, že by bylo vhodné vyměnit kompresor ve vodojemu Boskovice za zařízení od firmy 
Hawle, které nepotřebuje elektřinu a kompresor nahradí. Toto zařízení podle cenové nabídky by stálo cca 
88 800 Kč bez DPH, ale návratnost za nespotřebovanou elektřinu je do 1 roku. MIS v předchozím roce 
vyměnil kompresory za Hawle na stanicích Žďárná i Valchov a fungují dobře. Pan Vybíhal na dotaz vysvětlil 
schéma funkčnosti. Přítomní návrh výměny podpořili.   
 
   Předseda podal návrh, aby se provedla výměna kompresoru ve vodojemu Boskovice za zařízení Hawle za 
cenu 88 800 Kč bez DPH. Dále aby se provedla výměna řídících systémů na čerpacích stanicích Valchov a 
Žďárná za nabízené ceny 279 000 a 287 000 Kč bez DPH, s tím, že se bude vše financovat z prodeje 
podílových listů, které svazek vlastní. S určitou rezervou bude nutné prodat PL za 850 000 Kč. Prodej PL a 
případné rozpočtové změny jsou plně v kompetenci předsedy svazku a může tyto práce takto uhradit. Tento 
návrh valná hromada schválila. 
Hlasování :   pro : 15   zdržel se :   0,   proti :  0     
 
Bod 7 
Předseda svazku navázal na předchozí bod, kdy by bylo třeba schválit plán financování a obnovy vodovodu na 
období 2020 – 2029. Jak uvedl, obce dostaly návrh plánu a tabulku s výší částek, které by měly jednotlivé 
obce platit. Tyto částky jsou dost vysoké a zástupci obcí neví, jak by finance platili z napnutých rozpočtů. 
Bylo by třeba zřídit samostatný účet, odkud by se opravy platily, a kam by se příspěvky obcí převáděly. 
Z diskuse vyplynulo, že samostatný účet je třeba zřídit a pro rok 2020 by se veškeré opravy hradily přes něj a 
tím by se plán financování obnovy prozatím plnil takto. Rozhodnutí o schvalování plánu je třeba odložit na 
konec roku, s tím, že paní Koudelková zjistí nutnost platby v tak vysokých částkách a případné sankce.  
   Po dlouhé diskusi nechal předseda hlasovat o návrhu, zřídit samostatný účet pro plán financování obnovy a 
majetku vodovodu a veškeré náklady platit přes něj. Schválení plánu obnovy odložit na další valnou hromadu 
na konci roku. Tento návrh přítomní schválili. 
Hlasování :   pro : 15   zdržel se :   0,   proti :  0     
 
 



Bod 8 
Paní hospodářka seznámila s rozpočtovým opatřením, která byla schválena předsedou svazku. Valná hromada 
vzala tyto změny na vědomí. 
 
Bod 9 

O činnosti kontrolní komise podala zprávu předsedkyně paní Pitáková. Vše bylo v hospodaření a účetnictví 
v pořádku, nebyla zjištěna žádná pochybení. Valná hromada vzala zprávu na vědomí. 
 
Bod 10 
Předseda navrhl hospodářce svazku paní Marii Pejřové roční odměnu za vedení účetnictví ve výši 12 000 Kč. 
V diskusi navrhla předsedkyně kontrolního výboru paní Pitáková, aby se odměna paní hospodářce zvýšila na 
15 000 Kč, protože práce s účetnictvím stále jen přibývá. Předseda svazku nechal hlasovat o možnosti 
navýšení odměny na 15 000 Kč a tento návrh byl schválen. 
Hlasování :   pro : 15   zdržel se :   0,   proti :  0 
 
V diskusi pak dále navrhl pan Ovad odměnu předsedovi svazku Jiřímu Szymszovi, také ve výši 15 000 Kč, 
z důvodu navýšení jeho práce. Valná hromada tuto výši odměny schválila. 
Hlasování :   pro : 14   zdržel se :   1,   proti :  0 
 
Bod 11 

V diskusi zástupce z Vysočan pan Šmíd položil otázku – zda je někdo konkrétní odpovědný za to, že se 
v Rozstání nenašlo dostatečné množství vody při novém vrtu? Že by se to mohlo stát i u dalších plánovaných 
pracích v Nivě nebo Drahanech, a co by bylo dál? Práce se platit musí a výsledek může být nulový. Že jej 
tento dotaz napadl až po odchodu pana Cahlíka, aby mu přímo odpověděl. Po otevřené diskusi účastníků 
předseda navrhl, že tento dotaz předá panu Cahlíkovi písemně a jeho odpověď pak ostatním přepošle. 
Dále pak zástupci obcí uložili předsedovi svazku připravit rozpočet na rok 2020 a svolat ke schválení další 
Valnou hromadu na konci roku. Jinak řešit průběžně problémy s vodovodem, s nájemcem MIS zajistit 
výměnu schválených zařízení na čerpacích stanicích a nechat vyhledat největší úniky z přivaděče mezi 
Drahany a Protivanovem a dle možností co nejdříve opravit.  
 
Bod 12 
Návrh na usnesení přečetl pan Ovad, poté předseda valnou hromadu ukončil. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jindřiška Pitáková  ------------------------------ 
 
 
    Jaroslav Tihelka  ------------------------------ 
 
        
 
 


