
 
                           Z á p i s  z jednání  valné hromady Svazku obcí Drahanská vrchovina 
                                        konané dne 30.11.2020 na Obecním úřadě Protivanov 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni : dle prezenční listiny (viz. příloha) 
Hosté :      M. Pejřová – hospodářka,  M. Koudelková  - MIS 

 
 

Program:     1.  Zahájení     
                          2.  Rozpočtová opatření 2020 

      3.  Vodné na rok 2021   
             4.  Rozpočet svazku na rok 2021 

        5.  Plán financování obnovy vodovodu v majetku svazku   
                               6.  Diskuse 

7.  Závěr 
 

                                           
Bod 1 
Úvodem přivítal předsedající všechny přítomné zástupce obcí a hosty s konstatováním, že je valná 
hromada usnášeníschopná a přítomno je 12 členů, nepřítomní jsou omluveni. Poté seznámil 
s vyvěšeným programem, a jelikož doplnění nebylo navrženo, nechal jej schválit. Přítomní zástupci 
program schválili. 
Hlasování :   pro : 12 ,  proti :  0 ,  zdržel se:  0    
 
Následně předseda určil zapisovatelkou paní Pejřovou, navrhl návrhovou komisi – pan Petr Kolář a Milan 
Marek, za ověřovatele zápisu navrhl pana Miroslava Hrstku a Richarda Ambrože. Všechny návrhy přítomní 
schválili. 
Hlasování :   pro : 12 ,  proti :  0 ,  zdržel se:  0    
 
Bod 2 
Hospodářka svazku paní Pejřová seznámila s provedenými rozpočtovými opatřeními 2,3,4, která v roce 2020 
předseda svazku samostatně provedl. Valná hromada vzala tato opatření na vědomí. 
 
Bod 3 
Předsedající seznámil s návrhem vodného na rok 2021. Informoval, že po jednání se zástupci pronajímatele 
přidal, oproti ceně, kterou na MIS vypočítali, částku 4 Kč /1 m3, z důvodu založení fondu oprav. Dále uvedl 
předseda, že tento fond oprav už se musí založit a stabilně udržovat, jednak z důvodu naplnění zákona, ale 
také z důvodu plánovaných oprav na vodovodu, které se musejí v nejbližších letech provést. Musí se hledat 
příjmy všude, tedy i v navýšení ceny za vodné. Prostředky vyberou na MIS v rámci fakturace za vodu a 
následně odvedou na účet svazku formou nájmu. To se upraví v dodatku ke Smlouvě o nájmu a provozu 
vodovodu. Přítomná paní Koudelková z MIS potvrdila předsedova slova a objasnila výpočet vodného a 
důvody dalšího navýšení ceny. Největší podíl je z důvodu zvýšení cen za elektrickou energii, dále pak 
navýšení za rozbory vody a nákup vody předané z VAS Boskovice. Přítomní zástupci po projednání návrhu 
cenu vodného na rok 2021, ve výši 66,02 Kč/1 m3 schválili jednohlasně. 
Hlasování :   pro : 12 ,  proti :  0 ,  zdržel se:  0    
 
Bod 4 
V hlavním bodě jednání valné hromady seznámila paní hospodářka s návrhem rozpočtu na rok 2021, který byl 
vyvěšen na úřední desce svazku obcí. Předseda otevřel diskusi s návrhem zvýšení příjmu v rozpočtu svazku 
navýšením příspěvků od obcí do fondu oprav. V letošním roce by se jednalo o určitou symbolickou částku cca 
20 000 – 30 000 Kč od každé obce, ale v dalších letech se bude muset přispívat více. Kolik a jakým systémem, 
to se musí všichni domluvit. Paní starostka z Bousína informovala, že má jejich obec na rok 2021 již 
schválený rozpočet, tak nemůže souhlasit s touto nečekanou změnou. Také paní starostka z Protivanova 
uvedla, že se musí od příštího roku takové změny projednávat dříve, že mají též rozpočet schválený. Předseda 
uznal tento argument, avšak uvedl, že se na poslední valné hromadě v červnu bod o zřízení fondu oprav 
přesunul na další valnou hromadu, tedy až nyní, a proto až teď se mohou řešit možné varianty. Od příštího 



roku se budou muset zástupci dohodnout již na první valné hromadě, aby si mohly obce svoje rozpočty 
připravit přesněji. V další diskusi byl podán návrh panem Vybíhalem, aby se hned letos částka od každé obce 
navýšila do rozpočtu svazku o 50 000 Kč. To přítomní zástupci odmítli. Po ukončené diskusi nechal předseda 
hlasovat o návrhu navýšení rozpočtu částkou 20 000 Kč od každé obce a tím navýšení příjmové části o 
140 000 Kč, jako investiční dotace na fond oprav. Tento návrh byl schválen.  
Hlasování :   pro : 11 ,  proti :  1 ,  zdržel se:  0    
 
Bod 5 
Jak předseda zopakoval, plán financování obnovy vodovou měl být projednán už na poslední valné hromadě, 
ale z důvodu původně vypočítaných velkých částek na jednotlivé obce, byl odložen na tuto valnou hromadu. 
Předseda ještě znovu připomněl důvody a nutnost zřízení fondu oprav, kdy se podílové listy, které svazek 
vlastní, postupně rozprodávají a finančních prostředků tím ubývá. V dalších letech tak nebudou na všechny 
investice finance stačit, pokud chce svazek investovat do vlastních vrtů a bude se muset opravovat vodovod. 
Předseda uvedl, že podle zjištěných informací od firmy PROVOD, která s naším svazkem dlouhodobě 
spolupracuje a poskytuje i konzultace, a tyto informace i ověřila paní Koudelková z MIS, příspěvky na fond 
oprav, které byly předloženy valné hromadě na posledním zasedání, byly správně vypočítány podle 
tabulkových položek. Jelikož ale obce s takovým nárůstem příspěvků nesouhlasily, bylo třeba hledat jinou 
možnost, jak fond oprav zřídit. Paní Koudelková připravila pro svazek plán nejnutnějších oprav vodovodu, 
které je potřeba udělat během dvou až tří let. Předseda seznámil s finanční situací svazku, kdy by při 
provedení všech navržených prací nestačily finanční zdroje na všechno. Nemohlo by se pokračovat v hledání 
vlastních vrtů, protože veškeré finance by šly jen na opravy a výměny čerpadel. Aby se mohlo pokračovat ve 
zvolené strategii svazku a částečně opravovat vodovod, po dohodě všech přítomných zástupců svazku i s paní 
Koudelkovou za MIS, se některé výměny čerpadel posunuly o rok až dva později, s tím, že pokud dojde 
k havárii, bude se muset řešit výměna nefunkčního čerpadla okamžitě, a pak by se musely finance rozložit 
jinak. Po dlouhé diskusi a projednání možných variant podal předseda návrh na plán financování obnovy na 
rok 2021 ve výši 602 500 Kč a na rok 2022 ve výši 631 000 Kč. Tento návrh byl jednohlasně schválen. 
Hlasování :   pro : 12 ,  proti :  0 ,  zdržel se:  0    
 
Bod 6 
Diskusní příspěvky již žádné nebyly. 
 
Bod 7 
Pan Kolář přečetl návrh na usnesení a předseda valnou hromadu zakončil. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Hrstka  ------------------------------ 
 
 
    Richard Ambrož  ------------------------------ 
 
 
 
 


