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1.

Úvodní slovo jednatelů společnosti

Vážení společníci,
Vodárenská společnost Táborsko („VST“) působí již třináct let jako vlastník a správce
vodárenské infrastruktury na území měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. VST
pečuje o vodárenskou a kanalizační síť v regionu působení, zajišťuje její evidenci, obnovu a
další rozvoj. Jejím úkolem je i dozor nad činností provozovatele infrastruktury.
Rok 2016 úspěšně završil úsilí vedení společnosti k zajištění výhodnějších podmínek pro
investiční úvěr VST, jehož splácení výraznou měrou ovlivňuje hospodaření společnosti. Po
dokončení otevřeného řízení dle zákona o veřejných zakázkách na refinancování
investičního úvěru, jehož nesplacená jistina v roce 2015 stále ještě přesahovala 600 mil. Kč,
byla uzavřena úvěrová smlouva s vítězem tohoto řízení, Českou spořitelnou, a.s., jež
v následujících dvanácti letech splácení na úrocích ušetří minimálně 50 mil. Kč.
Po ukončení zkušebního provozu na Areálové čistírně odpadních vod Na Mělké (AČOV) po
dokončení akce „Tábor – intenzifikace technologické linky AČOV“, která byla
spolufinancována z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) Evropské Unie, byly na
počátku roku 2016 vydány kolaudace jak na vodohospodářskou, tak stavební část. V další
části roku 2016 se úsilí přesunulo k úspěšnému uzavření administrace dotace. To bylo
završeno 29.11.2016, kdy byla na Statní Fond Životního Prostředí zaslána Závěrečná
monitorovací zpráva projektu.
Rok 2016 byl také významným rokem koncesní smlouvy, ve kterém proběhl periodický
přezkum prvního období cenové fixace - prvních pěti let trvání smlouvy. S provozovatelem,
společností ČEVAK a.s. byl uzavřen Protokol o realizaci Periodického Přezkoumání. Tento
protokol byl následně odeslán v souladu s dotačními podmínkami ke schválení na SFŽP ČR.
Vedení společnosti opakovaně projednávalo materiály o jejím plnění a vyplývajících
provozních povinnostech. Provozovatel pravidelně předkládal čtvrtletní zprávy o provozu a
na konci ročního období v řádném termínu byla ze strany provozovatele předána také
souhrnná roční zpráva o provozu vodohospodářského majetku dle uzavřené koncesní
smlouvy. V souladu s koncesní smlouvou byla stanovována cena vodného a stočného pro
příští období, která i v kalkulačním období 2016-2017 uplatnila všechny mechanizmy
stanovení ceny zakotvené v koncesní smlouvě. I pro nové kalkulační období nedošlo ke
zvýšení ceny pro vodné a stočné.
V oblasti stavební činnosti, zejména pak obnovy vodohospodářského majetku, zahájila VST
prví etapu rekonstrukce kalového hospodářství centrální čistírny - AČOV Tábor, spočívající
zejména v modernizaci odvodnění čistírenského kalu. V Sezimově Ústí byla dokončena a
rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v Táborské ulici. V Plané nad Lužnicí byly
propojeny vodovody Strkova a centrální části Plané nad Lužnicí.
Hospodářské cíle roku byly splněny. Hospodářský výsledek je dlouhodobě reinvestován do
vodárenské infrastruktury, do obnovy sítí a technologií.
Nájemné hrazené provozovatelem v kalkulačním období 2015 - 2016 přesáhlo výši 123 mil.
Kč. Vzhledem k zodpovědné investiční politice, mohla VST při zohlednění výše
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investovaných prostředků do obnovy v předchozích letech pro období 2016 – 2017
požadovat nájemné 115,5 mil. Kč, které v dostatečné míře zajistí pokračování tempa obnovy
infrastruktury VST.
Je možné shrnout, že vývoj cen pro vodné a stočné v roce 2016 pokračoval v trendu
předchozího rok. V prvních třech čtvrtletích roku platila cena pro vodné a stočné stanovená
od 1.10.2015 v celkové výši 81,12 Kč bez DPH za 1 m3 v pohyblivé složce, k tomu byla
účtována pevná složka, která pro nejpočetnější kategorii nejmenších fakturačních vodoměrů
s kapacitou do 2,5 m3/hod představovala částku 1.812,- Kč. Od 1.10.2016 se pak snížila
pohyblivá složka ceny na 80,62 Kč/m3 bez DPH, výše pevné složky pro nejmenší pásmo
vodoměrů zůstala stejná, a to 1.812,- Kč bez DPH.
Činnost VST, výkon jejího pracovního týmu, rozhodování jednatelů společnosti a kontrolní
činnost dozorčí rady vedly k funkčnosti a spolehlivosti naši vodárenské infrastruktury.
V závěru bychom chtěli poděkovat zaměstnancům společnosti, provozovateli, obchodním
partnerům a všem ostatním, kteří k dobrému výsledku minulého roku významnou měrou
přispěli.

Ing. Jiří Fišer

Mgr. Ing. Martin Doležal

jednatelé společnosti
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Ing. Jiří Šimánek

2.

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Sídlo:

Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02

Identifikační číslo:

260 69 539

Datum vzniku:

10. prosince 2003

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
-

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

-

zprostředkování obchodu

-

zprostředkování služeb

-

inženýrská činnost ve výstavbě

2.1.

Společníci:

Město Tábor
Tábor, Žižkovo nám. 2/2, PSČ 390 01
Identifikační číslo: 002 53 014
Vklad:

250 747 000,- Kč

Splaceno:

100 %

Obchodní podíl: 250747/327379
Zástavní právo: Podíl zástavce Města Tábor ve výši 250747/327379 na Vodárenské
společnosti Táborsko s.r.o., IČ 26069539 odpovídající vkladu do základního kapitálu
Společnosti ve výši 250 747 000,- Kč je zastaven ve prospěch České spořitelny, a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 na základě Smlouvy o zastavení podílu ve
společnosti s ručením omezeným č.ZO1/1191/15/LCD uzavřené pro zajištění pohledávek ze
smlouvy č. 1191/15/LCD, o poskytnutí úvěru ze dne 8.3.2016.
Sjednává se :
a) zákaz zcizení Podílu, jako věcné právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani
spoluvlastnický podíl na něm) nezcizí, nevyčlení jej ze svého vlastnictví, nesvěří jej správci
za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří jeho správu třetí osobě a ani se k takovým
jednáním nezaváže;
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b) zákaz dalšího zatížení podílu věcným právem nebo závazkovým právem, jako věcné
právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani spoluvlastnický podíl na něm) nezatíží
žádným právem ve prospěch třetí osoby (věcným či závazkovým) omezujícím zástavce v
možnosti disponovat s podílem či snižujícím jeho tržní hodnotu, ani se ke zřízení výše
uvedeného nezaváže.
Datum vzniku zástavního práva: 12. dubna 2016

Město Sezimovo Ústí
Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, PSČ 391 01
Identifikační číslo: 002 52 859
Vklad:

31 310 000,- Kč

Splaceno:

100 %

Obchodní podíl: 31310/327379
Zástavní právo: Podíl zástavce Města Sezimovo Ústí ve výši 31310/327379 na Vodárenské
společnosti Táborsko s.r.o., IČ 26069539 odpovídající vkladu do základního kapitálu
Společnosti ve výši 31 310 000,- Kč je zastaven ve prospěch České spořitelny, a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 na základě Smlouvy o zastavení podílu ve
společnosti s ručením omezeným č.ZO2/1191/15/LCD uzavřené pro zajištění pohledávek ze
smlouvy č. 1191/15/LCD, o poskytnutí úvěru ze dne 8.3.2016.
Sjednává se :
a) zákaz zcizení Podílu, jako věcné právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani
spoluvlastnický podíl na něm) nezcizí, nevyčlení jej ze svého vlastnictví, nesvěří jej správci
za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří jeho správu třetí osobě a ani se k takovým
jednáním nezaváže;
b) zákaz dalšího zatížení podílu věcným právem nebo závazkovým právem, jako věcné
právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani spoluvlastnický podíl na něm) nezatíží
žádným právem ve prospěch třetí osoby (věcným či závazkovým) omezujícím zástavce v
možnosti disponovat s podílem či snižujícím jeho tržní hodnotu, ani se ke zřízení výše
uvedeného nezaváže.
Datum vzniku zástavního práva: 12. dubna 2016

Město Planá nad Lužnicí
Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, PSČ 391 11
Identifikační číslo: 002 52 654
Vklad:

45 322 000,- Kč
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Splaceno:

100 %

Obchodní podíl: 45322/327379
Zástavní právo: Podíl zástavce Města Planá nad Lužnicí ve výši 45322/327379 na Vodárenské
společnosti Táborsko s.r.o., IČ 26069539 odpovídající vkladu do základního kapitálu
Společnosti ve výši 45 322 000,- Kč je zastaven ve prospěch České spořitelny, a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 na základě Smlouvy o zastavení podílu ve
společnosti s ručením omezeným č.ZO3/1191/15/LCD uzavřené pro zajištění pohledávek ze
smlouvy č. 1191/15/LCD, o poskytnutí úvěru ze dne 8.3.2016.
Sjednává se :
a) zákaz zcizení Podílu, jako věcné právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani
spoluvlastnický podíl na něm) nezcizí, nevyčlení jej ze svého vlastnictví, nesvěří jej správci
za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří jeho správu třetí osobě a ani se k takovým
jednáním nezaváže;
b) zákaz dalšího zatížení podílu věcným právem nebo závazkovým právem, jako věcné
právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani spoluvlastnický podíl na něm) nezatíží
žádným právem ve prospěch třetí osoby (věcným či závazkovým) omezujícím zástavce v
možnosti disponovat s podílem či snižujícím jeho tržní hodnotu, ani se ke zřízení výše
uvedeného nezaváže.
Datum vzniku zástavního práva: 12. dubna 2016

2.2.

Účel založení:

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou
smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále VST) na dobu neurčitou.
Předmětem její činnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
zprostředkování služeb, inženýrská činnost ve výstavbě a zprostředkování obchodu.
Základní kapitál společnosti činí 327,379 mil. Kč.
Majetkové podíly společníků ve společnosti odpovídají podílu vloženého majetku a činí
pro Město Tábor 76,6%, Město Sezimovo Ústí 9,6% a Město Planá nad Lužnicí 13,8%.
Společníky VST jsou tedy ze 100% uvedená tři města. Jednatelé společnosti jsou statutárním
orgánem VST a zastupují jednotlivá města.

2.3.

Činnost

Hlavním cílem je obhospodařování a spravování vodohospodářské infrastruktury na území
měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.
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Hlavní příjem společnosti tvoří nájemné, které vyplácí provozovatel vodohospodářského
majetku jejímu vlastníkovi. Z těchto příjmů zajišťuje VST provoz společnosti a financování
investic do vodohospodářské infrastruktury ať už se jedná o opravy, rekonstrukce či nové
investice.

3.

Orgány společnosti, organizační struktura
3.1.


Valná hromada

Je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících
se společnosti samé i její činnosti.



Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí 100% hlasů všech společníků společnosti

3.2.

Jednatelé společnosti



Společnost má tři jednatele, kteří jsou statutárním orgánem společnosti



Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle společenské smlouvy,
zákona nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě



Složení v roce 2016

o Ing. Jiří Fišer – Město Tábor
o Mgr. Ing. Martin Doležal – Město Sezimovo Ústí
o Ing. Jiří Šimánek – Město Planá nad Lužnicí

3.3.

Dozorčí rada



Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti



Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti
společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí
jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají



Složení v roce 2016
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o Martin Klíma – Město Sezimovo Ústí, předseda
o Ing. Tomáš Fiala – Město Tábor
o Ing. Jan Škrdleta – Město Planá nad Lužnicí
o JUDr. Ladislav Novotný – Město Tábor

3.4.
Ředitel –

Organizační struktura
Je jmenován jednateli společnosti. Na základě plné moci řídí běžný chod
společnosti.

Účetní –

Vede podvojné účetnictví společnosti v rozsahu zákona č. 563/1991 Sb.
v platném znění a ostatních platných prováděcích předpisů, vede účetní
evidenci majetku, vykonává sekretářské práce vztahující se k činnosti VST

Technik TDI - Pracuje na zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení na
investiční akce, provádí technický dozor investora na investičních akcích,
komunikace s provozovatelem při běžných provozních záležitostech
Technik Provoz, Dotace - Dohlíží

na

činnost

provozovatele,

komunikuje

s provozovatelem při běžných provozních záležitostech, zajišťuje administraci
dotačních akcí.
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4.

Zpráva o podnikatelské činnosti

Činnost společnosti je zaměřena na efektivní správu vodohospodářského majetku, zejména
na přípravu a realizaci investičních akcí financovaných především z nájemného od
provozovatele a z případných příspěvků na investice od jednotlivých společníků. Nájemné
zaplacené provozovatelem VST činilo v roce 2016 121.527.249,- Kč. Společnost kontroluje
činnost provozovatele a v neposlední řadě směřuje úsilí společnosti k získávání finančních
prostředků prostřednictvím dotačních titulů ať už v rámci ČR, nebo EU.

4.1.

Rozhodnutí valné hromady

V roce 2016 se konaly dvě valné hromady.
24. valná hromada, která se konala dne 7. března 2016:


Vzala na vědomí rozhodnutí hodnotící komise a výběr nejvýhodnějšího uchazeče
z veřejné zakázky s názvem „Vodárenská společnost Táborsko - refinancování
bankovního úvěru“ na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační
soustavy aglomerace Táborsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011



Schválila uzavření smlouvy o úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD) s Českou
spořitelnou, a.s. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy
aglomerace Táborsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011



Udělila souhlas se zastavením celého podílu Města Tábor ve výši 250747/327379,
kdy výše vkladu činí 250 747 000,- Kč, na společnosti Vodárenská společnost
Táborsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu
nového úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD) poskytnutého Českou spořitelnou,
a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na refinancování Projektu
Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a dalších investičních
akcí na období 2009 – 2011



Udělila souhlas se zastavením celého podílu Města Sezimovo Ústí ve výši
31310/327379, kdy výše vkladu činí 31 310 000,- Kč, na společnosti Vodárenská
společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z
titulu nového úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD) poskytnutého Českou
spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská

společnost

Táborsko s.r.o.

na

refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko
a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011
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Udělila souhlas se zastavením celého podílu Města Planá nad Lužnicí ve výši
45322/327379, kdy výše vkladu činí 45 322 000,- Kč, na společnosti Vodárenská
společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z
titulu nového úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD) poskytnutého Českou
spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská

společnost

Táborsko s.r.o.

na

refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko
a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011
25. valná hromada, která se konala dne 28. června 2016:


V souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm.
c) platné společenské smlouvy společnosti schválila jednateli předloženou
Výroční zprávu společnosti za rok 2015 a řádnou účetní závěrku společnosti za
rok 2015, která vykázala zisk po zdanění ve výši 38.718.887,67 Kč;



Schválila v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst.
2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po zdanění
dosaženého za rok 2015 ve výši 38.718.887,67 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve
výši 1.935.944,38 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95%
zisku, tedy částka 36.782.943,29 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený
zisk z minulých let



Schválila jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2016 (za
hospodářský rok 2016) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem
České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č.543).

4.2.

Základní údaje o vodohospodářském majetku

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou v současné době plně zásobována
z vodárenské soustavy jižní Čechy, s centrálním zdrojem, kterým je úpravna vody Plav,
odebírající surovou vodu z přehradní nádrže Římov na řece Malši. Dodávka vody je
prováděna v souladu s Dohodou vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich
vzájemných právech a povinnostech, která byla uzavřena mezi VST s.r.o. a Jihočeským
vodárenským svazem dne 7. 9. 2007.
Provoz veřejného vodovodu a kanalizace ve městech Tábor- Sezimovo Ústí – Planá nad
Lužnicí, zajišťuje ČEVAK a.s., provozní středisko Táborsko na základě uzavřené „Smlouvy
na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. na dobu
deseti let“ ze dne 30.6.2011
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Předmětem smlouvy je soubor nemovitostí a movitých věcí tvořící infrastrukturní
vodohospodářský majetek nacházející se v aglomeraci města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá
nad Lužnicí. Smlouva je průběžně doplňována písemnými dodatky, kterými se upřesňuje
výše nájemného, ceny vodného a stočného, změny v pronajatém majetku a další skutečnosti
u kterých dochází ke změně v průběhu hospodářského roku. Pravidla pro cenotvorbu jsou
pevně zafixována ve finančním modelu dle metodiky OPŽP, který je součástí smlouvy.
Vodovodní síť ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí je provozována dle
samostatných Provozních řádů vodovodů, samostatně schválených.
Stoková síť ve městech Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí je provozována dle
samostatných provozních řádů kanalizace jednotlivých měst.
„Kanalizační řád pro aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí“ je schválen
rozhodnutím Městského úřadu, odboru životního prostředí v Táboře dne 31.12.2012 pod č.j.:
METAB 58706/2012/OŽP/Ja.
Délka vodovodní sítě Tábor včetně příměstských oblastí je cca 160,0 km, materiálem je
převážně litinové a polyetylenové potrubí, dále potom potrubí ocelové a azbestocementové.
Profily trubních řadů jsou v rozsahu DN 25 – DN 500mm. Ve spotřebišti je evidováno 5.370
vodovodních přípojek.
Délka vodovodní sítě Sezimovo Ústí je cca 28,9 km, materiálem je převážně litinové potrubí
a dále potom potrubí polyetylenové a azbestocementové. Profily trubních řadů jsou
v rozsahu DN 25 – DN 300mm. Ve spotřebišti je evidováno 1.490 vodovodních přípojek.
Délka vodovodní sítě Planá nad Lužnicí je cca 26,4 km, materiálem je převážně litinové
potrubí a dále potom potrubí polyetylenové a ocelové. Profily trubních řadů jsou v rozsahu
DN 25 – DN 250mm. Ve spotřebišti je evidováno 1.155 vodovodních přípojek.
Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou odkanalizována na většině aglomerace
jednotnou stokovou soustavou, odvádějící odpadní vodu na centrální AČOV, ČOV Klokoty
a ČOV Záluží. Oddílná kanalizační síť je v příměstské části Tábora – Záluží, Plané nad
Lužnicí – Břehy, v lokalitě Klokot pod tankodromem a v Zárybničné Lhotě. Vzhledem ke
konfiguraci odkanalizovaného území je nutné odpadní vody na ČOV částečně přečerpávat.
Problémem, a to zejména starších úseků stokové sítě, je její netěsnost a vysoká hladina
podzemní vody. Důsledkem je průsak balastních vod do stokové sítě, což má negativní
dopad na účinnost biologického čištění. Přesto byl v posledních letech
Délka stokové sítě Tábor a příměstských částí je cca 146,9 km, materiálem je převážně
betonové potrubí, kameninové potrubí, dále sklolaminátové potrubí, PP, PE a PVC.
Nezanedbatelný podíl mají rovněž klenuté zděné profily. Profily sběračů jsou od DN 150 do
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DN 1 200mm, tlaková kanalizace PE 40 – 160mm a DN 200mm Li. V roce 2010 byla
dokončena kanalizační štola od prostoru pod sladovnou u Jordánu do Údolní ulice.
Délka stokové sítě Sezimovo Ústí je cca 23,3 km, materiálem je převážně betonové potrubí,
dále kameninové potrubí, sklolaminátové potrubí, PE, PP a PVC. Profily sběračů jsou od DN
150mm do DN 1 000mm, tlaková kanalizace PE 90mm a PE 110mm.
Délka stokové sítě Planá nad Lužnicí je cca 24,3 km, materiálem je převážně betonové
potrubí, dále PVC, kameninové potrubí, PE a ocelové potrubí na tlakové kanalizaci. Profily
sběračů jsou od DN 150mm do DN 1 000mm, tlaková kanalizace PE 50mm – 110mm.
Skupinový sběrač Planá – SÚ – Tá („A“ + „PP“) je cca 18,07 km dlouhý, materiálem je
převážně betonové potrubí, klenutý kanál a v části kanalizačního sběrače v Plané je ocelové
potrubí. Profily sběračů jsou od DN 300mm do DN 1 000mm.
V Táboře a příměstských částech je evidováno 5.333 kanalizačních přípojek, v Sezimově Ústí
1.419 kanalizačních přípojek a v Plané nad Lužnicí 1.102 kanalizačních přípojek.

4.3.

Majetek zařazený v roce 2016

V roce 2016 došlo navýšení hodnoty majetku VST zejména zařazením dokončené I. fáze
intenzifikace ČOV Klokoty. Některé majetkové položky byly zařazeny zcela nově, u
některých stávajících majetkových položek došlo k technickému zhodnocení.
Níže je uveden výčet dle jednotlivých lokalit:

Společný majetek:
Nově zařazený
Název majetkového čísla
Hala strojního odvodňování kalu
Čerpací stanice kalu

Hodnota majetku
4 508 960 Kč
109 415 Kč

Odvodnění kalu

5 553 697 Kč

Dávkování síranu železitého

1 621 814 Kč

Elektročást, MaR a ASŘTP-horní areál

2 015 354 Kč

Transformátor 400 kVA

50 000 Kč

Technické zhodnocení
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Název majetkového čísla
Vyhnívací nádrž ČOV Klokoty
Trubní rozvody ČOV Klokoty

Hodnota majetku
111 180 Kč
594 724 Kč

Trubní rozvody Kalová pole

1 607 696 Kč

Komunikace a zpevněné plochy kalová pole

1 078 268 Kč

Kanalizační sběrač A (Táborská ulice SÚ)

15 034 781 Kč

Kanalizační sběrač A (Táborská ulice SÚ)

4 682 469 Kč

Elektroinstalace ČOV MaR a ASŘTP

446 484 Kč

Tábor:
Nově zařazený
Název majetkového čísla
Smyslov vodovod větev A

Hodnota majetku
1 014 984 Kč

Smyslov vodovod větev B

380 967 Kč

Karla Černého kanalizace

1 Kč

Za Hřištěm vodovod

1 Kč

Karla Černého vodovod

1 Kč

Sv. Anna vodovod větev B a C

1 Kč

Technické zhodnocení
Název majetkového čísla
Dukelských bojovníků-kanalizace

Hodnota majetku
7 744 777 Kč

Dukelských bojovníků-vodovod

3 032 296 Kč

Jordánská kanalizace

1 090 251 Kč

Jordánská-vodovod

240 629 Kč

K Jordánu - kanalizace

1 Kč

Za Hřištěm-kanalizace

1 Kč

Janáčkova OS Čekanice kanalizace

1 Kč

K Jordánu-vodovod

1 Kč

Janáčkova OS Čekanice vodovod

1 Kč

Stoka B1-1 ZL (Zárybničná Lhota)

351 300 Kč

Řad 1-4 ZL (Zárybničná Lhota)

363 480 Kč

Dukelských bojovníků-kanalizace
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75 000 Kč

Dukelských bojovníků-vodovod

75 000 Kč

Javorová-kanalizace

1 Kč

Javorová-vodovod

1 Kč

Soběslavská-kanalizace

552 700 Kč

Volgogradská - vodovod

115 090 Kč

Sezimovo Ústí:
Nově zařazený
Název majetkového čísla
Nad Včelínem kanalizace Nechyba SÚ
Nad Včelínem vodovod Nechyba SÚ

Hodnota majetku
349 653 Kč
124 624 Kč

Technické zhodnocení
Název majetkového čísla
Nad Mýtem-vodovod
Jana z Ústí-kanalizace

Hodnota majetku
10 000 Kč
177 856 Kč

Táborská-vodovod

3 269 070 Kč

Jana z Ústí-vod.

52 727 Kč

Hromádkova-vodovod

1 387 356 Kč

Táborská-kanalizace

5 367 204 Kč

Táborská-vodovod

2 699 378 Kč

Planá nad Lužnicí:
Nově zařazený
Název majetkového čísla
ČSLA řadové RD dešť. kanal. Planá
Na Sádkách vodovod

Hodnota majetku
1 923 806 Kč
578 731 Kč

Technické zhodnocení
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Název majetkového čísla
ČSLA řadové RD-kanalizace

Hodnota majetku
2 070 288 Kč

Zahradní-kanalizace

332 067 Kč

Na Skalách kanalizace - 900152

789 798 Kč

ČSLA Planá - vodovod

122 227 Kč

Celkem byl v roce 2016 zařazen majetek v celkové hodnotě 71 706 112 Kč,- Kč
Inventura, provedená stavu k 31.12.2016, nevykázala rozdíly mezi účetním a fyzickým
stavem.
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4.4.

Příjmy a výdaje společnosti
4.4.1. Rozbor hospodaření za rok 2016
2016
Skutečnost
Rozpočet

Výsledovka/rozpočet 2016

2015

A) Výnosy
121 527 249

122 652 579

123 134 191

121 527 249

122 652 579

123 134 191

Zúčtování zákonných rezerv

0

0

0

Zúčtování opravných položek

0

0

0

Ostatní provozní výnosy

1 956 969

380 000

1 610 141

Finanční výnosy

2 162 892

2 089 829

2 141 073

0

0

Ostatní výnosy

0
4 119 861

2 469 829

3 751 214

Výnosy celkem

125 647 110

125 122 408

126 885 405

865 554

855 000

1 195 421

5 635 371

5 150 000

5 127 346

82 438

82 438

92 938

4 719

804

804

202 775

100 000

547 988

0

0

0

1 361 330

1 600 000

1 341 409

8 152 187

7 788 242

8 305 907

Pronájem kanceláří

129 141

132 000

131 166

Kancelářská spotřeba

113 896

256 421

194 668

0

0

0

303 979

400 000

278 300

56 089

80 000

54 463

7 084

20 000

26 523

1 009 539

1 200 000

875 860

0

0

0

1 619 729

2 088 420

1 560 980

1 603 141

1 785 000

1 647 331

204 000

204 000

181 802

Nájemné z pronájmu vodohospodářského majetku
Výnosy z pronájmu

Mimořádné výnosy

B) Náklady
Vodoměry
Opravy majetku
Pronájem provozních objektů
Daň z nemovitosti
Náklady související s majetkem
Reklama
Ostatní provozní náklady
Provozní náklady

Spotřeba energie
Náklady na IT (HW, SW, spotřební materiál)
Komunikační služby
Náklady na reprezentaci (§25, 586/1992 Sb.)
Daňový a právní poradce, audit a ostatní poradenství
Ostatní služby
Administrativní náklady
Mzdové náklady, dohody podle zákoníku práce
Smluvní odměny (mandatáři)
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666 493

694 721

658 981

Školení, semináře

30 249

35 000

23 625

Cestovné a stravné

8 595

70 000

54 133

92 818

115 000

93 617

2 605 296

2 903 721

2 659 489

0

0

0

3 000

3 000

2 500

101 784

135 000

130 731

Pojištění autoparku

19 594

20 536

19 738

Náklady na autopark

124 378

158 536

152 969

0

0

0

6 401 000

6 787 744

15 406 055

9 911 931

9 511 211

174 132

16 312 931

16 298 955

15 580 187

3 336

0

0

0

0

17 909

11 503 520

11 500 520

51

11 506 856

11 500 520

17 960

52 700 381

54 586 691

50 789 537

Tvorba rezerv na opravy majetku

0

0

0

Odpis investic

0

0

0

Odpis pohledávek

0

0

0

Odpisy a tvorba rezerv

52 700 381

54 586 691

50 789 537

Náklady celkem

93 021 758

95 325 085

79 067 029

Zákonné sociální, zdravotní a ostatní zákonné pojištění

Sociální náklady (§25, 586/1992 Sb.)
Personální náklady
Leasing
Silniční daň
Provoz autoparku

Úroky z kontokorentního úvěru
Úroky z investičních úvěrů
Finanční náklady (pojištění majetku, bankovní poplatky a
jiné)
Finanční náklady
Ostatní daně a poplatky (§25, 586/1992 Sb.)
Mimořádné poradenství (koncesní řízení + administrace
FS)
Mimořádné náklady
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku

C) Hospodářský výsledek před zdaněním

32 625 352 29 797 323 47 818 377

Komentář k výsledovce hospodaření VST s.r.o. :
Základní příjem tvoří nájemné od provozovatele. Jeho výše pro rok 2016 zůstala v obdobné
výši jako v roce 2015. Rozdíl mezi Skutečností a Rozpočtem je způsoben tím, že plán
hospodaření VST je stanovován pro hospodářský rok VST, tedy od 1.1, nájemné se stanovuje
v cyklu kalkulačního období, tedy od 30.9. Náklady tvoří odpisy dlouhodobého majetku,
finanční náklady na úroky z investičních úvěrů, Provozní náklady (zejména opravy majetku
a pořízení fakturačních vodoměrů), administrativní náklady (kromě poradenství daňového,
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právního a poradenství v rámci řešení problematiky koncesního smluvního vztahu i náklady
na IT, pronájem kanceláří a běžnou kancelářskou spotřebu), personální náklady, ostatní
provozní náklady a náklady na autopark.
Účetní závěrka společnosti vykazuje za rok 2016 výsledek hospodaření za účetní období ve
výši 23.958.267,75 Kč. Z pohledu daňové povinnosti uzavřela VST rok 2016 daňovou ztrátou
ve výši 1.432.524,- Kč, neboť pro účely daňového přiznání jsou účetní odpisy nahrazeny
daňovými.
V jednotlivých položkách skutečnosti roku 2016 jsou výraznější rozdíly oproti plánu jen v
následujících položkách:
-

Ostatní provozní výnosy – v běžném účetním roce tvoří výnosy v této položce příjem
z komerčního využití provozních objektů VST, které podnajímá provozovatel. Po
změně způsobu výběru daně z nabytí nemovitosti formou zahrnutí do daně z příjmu
právnických osob je této položce zahrnuta hodnota vodárenského majetku, který
nabyla VST formou daru od soukromých investorů. V loňském roce to byly vodovod
a kanalizace v Zárybničné Lhotě a kanalizace u prodejny LIDL na Soběslavské ulici.
Poslední významnou položkou v roce 2016 bylo zaúčtování přefakturace poplatku za
vypouštění odpadních vod z AČOV v souvislosti s intenzifikací AČOV.

-

Finanční výnosy – úroky z uložení prostředků a zejména příspěvek od Jihočeského
vodárenského svazu, související se zásobováním lokality napojené na C-Energy (cca 2
mil. Kč).

-

Náklady související s majetkem – V této tvoří významnou část úhrada věcných
břemen na již zařazených stavbách, zejména Planá nad Lužnicí ulice Průmyslová a
Strkovská.

-

Finanční náklady – Více než 90% těchto nákladů jde na vrub poplatku za předčasné
splacení úvěru Raiffeisenbank (9.344 tis. Kč).
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4.4.2. Plán investic 2016
Celkové

N á z e v

Lokalita plánované
náklady

Celkové hodnoty

Realizováno
do 31.12.2015

Náklady na Náklady na
rok 2016 -

rok 2016 -

Plán

Skutečnost

234 961

57 864

45 158

33 011

17 648

17 593

55

55

ČOV Tábor Klokoty - úpravy te chnologické linky II. fáze

SP

Propoje ní vodovodů SÚ - Planá Průmyslová 2.e tapa

SP

3 642

142

300

3

AČOV - re konstrukce kalové hospodářství

SP

25 000

860

16 000

9 669

Plán re konstrukcí - SW

SP

1 000

870

130

318

Nasaze ní SW aplikace Monitor úniků

SP

500

350

150

0

Vodovodní přípojka ČSOV Če lkovice

SP

350

0

50

21

Ze síle ní oce lové konstrukce mostu k AČOV

SP

4 000

78

100

188

Kanalizace SÚ Dr. E. Be ne še - Etapa 1

SP

5 200

0

200

406

ČOV Klokoty - Re konstrukce ohře vu kalu

SP

1 945

0

1 945

0

ČOV Klokoty - Rozvod plyn, kompre sorovna

SP

3 630

0

3 630

0

ČOV Klokoty - Hořák zbytkové ho plynu

SP

738

0

738

0

Re k. kan. Chýnovská Mě šice (nové napoje ní)

TA

3 300

58

40

40

Krátká - re konstrukce V + K

TA

1 276

276

100

0

TA

15 000

484

250

241

Na Parkáne ch - Lužnická - sve de ní odpadních vod - nová
trasa ulicí Pod Parkány
Tře bízské ho ul. - re konstrukce V + K

TA

4 800

158

100

0

Duke lských bojovníků, Be zručova - V+K

TA

12 108

9 732

2 526

2 526

Pře ložka kanalizace Kame nická Chýnovská

TA

5 900

224

247

247

Na Bydžově – re konstrukce OK 27 U Psů

TA

1 000

0

190

0

Kanalizace Klokoty - pře tíže ní Na Rokli

TA

23 000

712

300

359

Kanalizace OK 12 Ne mocnice - Kozí ste zka

TA

31 000

69

500

398

Prodlouže ní kanalizace Jordánská čp 829

TA

2 100

46

150

93

Tábor – Údolní a Husova - V + K

TA

20 500

0

951

882

TA

3 350

0

2 926

2 926

Oprava vodovodu DN400 PM JVS - ČS Klokoty

TA

1 400

0

1 317

1 317

Tábor - oprava krátkých úse ků be zvýkop 2016

TA

2 709

0

2 709

2 709

V+K Táborská S.Ústí I.e tapa

SÚ

19 498

17 764

1 200

770

Táborská ul. - re konstrukce V + K II.e tapa

SÚ

11 707

7 570

5 024

5 179

Hromádkova ul. - oprava vodovodu

SÚ

1 360

0

1 390

2 397

Pře ložka vodovodu DN300 z VSTM do Plané nad Lužnicí

PL

4 000

72

150

178

Planá lokalita Na Skalách - kanalizace

PL

800

744

50

46

Propoje ní vodovodů Strkov Planá II. Etapa

PL

1 000

18

1 100

1 092

Pře ložka V+K Nad He jtmane m (Bydž - Průb)

PL

4 400

44

140

140

U Dubu Planá - zruše ní a výstavba kanalizace

PL

1 100

0

500

812

Chýnovská ul. (Mě šice ) - oprava vodovodu (hasičárna kobe rce )

Komentář k plánu investic:
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Finanční prostředky investované v roce 2016 na jednotlivých akcích VST jsou patrné
v posledním sloupci (Náklady na rok 2016 - Skutečnost). Nejvýznamnější investicí loňského
roku do společného majetku měst bylo zahájení rekonstrukce kalového hospodářství
areálové ČOV. V rámci této akce byly vyměněny původní sítopásové lisy pro lisování
vyhnilého kalu za moderní šnekové lisy, které umožní kvalitnější odvodnění kalu při nižší
náročnosti a nákladnosti údržby a výrazném zlepšení pracovního prostředí v blízkém okolí
odvodňovacího procesu. V Táboře byla dokončena obnova kanalizace a vodovodu v ulici
Dukelských bojovníků, byla zrealizována obnova vodovodu na Chýnovské ulici v Měšicích a
probíhala intenzivní projektová příprava finančně i technicky náročných akcí „Kanalizace
Klokoty - přetížení Na Rokli“ a rekonstrukce kanalizace na Parkánech v nové trase.
V Sezimově ústí byla na jaře 2016 dokončena rekonstrukce Táborské ulice a byla realizována
obnova vodovodu v Hromádkově ulici.
V Plané nad Lužnicí bylo nejvýznamnější akcí propojení vodovodů Planá – Strkov pod
železničním přejezdem na Košické ulici. Tím došlo ke zvýšení zabezpečenosti dodávek pitné
vody na Strkov v případě problémů na předávacím místě v Borecké ulici.
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5.

Zpráva o provozu infrastrukturního majetku
(v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou jsou uváděny údaje za kalkulační
období 10/2015 – 09/2016)

5.1

Dodávka vody, odvádění odpadních vod, fakturace

Do veřejného vodovodu VST bylo v daném období dodáno z vodárenské soustavy JVS
celkem 2 257 351 m3 vody. Objem této vody je měřen na předávacích místech vodárenské
soustavy JVS.
Z tohoto množství realizované vody činil objem vody fakturované 2 038 388 m3. Objem vody
nefakturované vody ve VST činil 217 963 m3, tj. 9,66 %.
Čistírny odpadních vod v aglomeraci VST (AČOV Tábor, ČOV Tábor Klokoty, ČOV
Záluží) v hodnoceném období vyčistily 5 139 017 m3 odpadních vod, (z toho AČOV Tábor
3 956 226 m3, ČOV Tábor Klokoty 1 168 933 m3 a ČOV Záluží 13 858 m3).
Objem odpadní vody fakturované v období 10/2015 – 09/2016 činil 296 7181 m3.

5.2

Odběratelé, měření, neplatiči, ztráty vody

V aglomeraci VST je evidováno 7969 vodovodních přípojek, dodávka vody je měřena
vodoměry osazenými na 7974 z nich. Rozdíl je pouhých 5 neměřených vodovodních přípojek
v celé aglomeraci VST.
V Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí je evidováno 7 799 kanalizačních přípojek.
Vodu nefakturovanou – 218 963 m3 tvoří kromě ztrát vody i voda technologická (odkalování
systému, čištění vodojemů, odběry vody z hydrantů, nepřesnosti měření, paušály, apod.).
Samotné ztráty netěsností potrubí a spojů, resp. únikem vody při vzniklých poruchách nelze
přesněji vymezit, podle technických odhadů tvoří cca 2/3 z tohoto množství.
Specifickým a závažným problémem jsou odběratelé, kteří ve stanovené lhůtě
neuhradí fakturu za dodanou vodu z veřejného vodovodu a odvedenou odpadní vodu. Toto
riziko však nese z koncesní smlouvy provozovatel a nemá vliv na hospodaření VST.
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5.3

Činnosti prováděné na vodovodní síti VST

K zajištění plynulého zásobení vodou prováděl provozovatel ČEVAK a.s. především
kontrolu a pravidelné měsíční odečty předávacích míst z Jihočeského vodárenského svazu.
Průběžné sledování průtoků a tlaků do jednotlivých oblastí přes vodárenský dispečink
České Budějovice. Dispečer průběžně sleduje vývoj spotřeby a při podezření na výskyt
poruchy bezprostředně vyjíždí četa k lokalizaci poruchy.
Obsluha vodovodní sítě byla zaměřena na kontrolu a údržbu armatur, odkalování
rozvodných řadů a dílčí manipulace na síti spojené s opravami poruch na vodovodních
řadech, vodovodních přípojkách a rekonstrukcí vodovodní sítě. Probíhala preventivní
vyhledávací činnost možných úniků vody s cílem omezit ztráty vody v síti. Kontinuálním
procesem je výměna vodoměrů na přípojkách podle cejchovních lhůt. Poruchovost
vodovodní sítě má hodnotu 74,3 poruch na 100 km vodovodní sítě.
Počet poruch, havárií na vodovodní síti VST za období 10/15 – 09/16:
Závažné havárie a poruchy

- 0

Významné havárie a poruchy

- 10

Ostatní havárie a poruchy

- 150

5.4

Činnosti prováděné na kanalizační síti VST

Pravidelná údržba se dotýká veškerého provozovaného majetku, od kanalizační sítě měst
Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí, objektů na kanalizační síti – odlehčovacích
komor, čerpacích stanic a dalších objektů na kanalizační síti až po čistírny odpadních vod –
AČOV Tábor, ČOV Tábor a ČOV Záluží.
Provozovatel prováděl údržbu a čištění stokové sítě speciální technikou. Čištění kanalizace
bylo prováděno dle provozních potřeb bezprostředně po nahlášení. Provoz všech ČOV
probíhal bez závažných problémů.
Poruchovost kanalizační sítě má hodnotu 28 poruch na 100 km kanalizační sítě.
Počet poruch, oprav na kanalizační síti VST za období 10/15 – 09/15:
Závažné havárie a poruchy

- 0

Významné havárie a poruchy

- 0

Ostatní havárie a poruchy

- 79
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6.

Vyúčtování kalkulace pro vodné a stočné 2016
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 10/2015 - 09/2016
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
Tabulka č. 1

I

Příjemce vodného a stočného

ČEVAK a.s.

II

Provozovatel - název a IČ

ČEVAK a.s.

60849657

III

Vlastník - název a IČ

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

26069539

IV

Formulář A až F

V

Index 1 až x

VI

IČPE související s cenou

A1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná
Řádek

Nákladové položky

1

2

Voda odpadní

10/201509/2016

10/201509/2016

Skutečnost

Kalkulace

3

4

5

35,236

41,224

-5,988

6,504

8,905

-2,401

0,041

0,018

0,023

0,000

0,000

0,000

32,076

36,260

-4,184

0,000

0,000

0,000

Rozdíl

10/201509/2016

10/201509/2016

Skutečnost

Kalkulace

6

7

Rozdíl
8

1.

Materiál

1.1

- surová voda podzemní + povrchová

1.2

- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění

1.3

- chemikálie

0,005

0,002

0,003

3,586

3,012

0,574

1.4

- ostatní materiál

3,114

4,943

-1,829

2,919

5,894

-2,975

2.

Energie

0,238

0,183

0,055

2,810

3,947

-1,137

2.1

- elektrická energie

0,238

0,183

0,055

2,774

3,916

-1,143

2.2

- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)

0,000

0,000

0,000

0,036

0,030

0,006

3

Mzdy

11,608

10,677

0,931

12,476

14,714

-2,238

3.1

- přímé mzdy

8,263

8,074

0,189

8,816

10,848

-2,031

3.2

- ostatní osobní náklady

3,345

2,603

0,742

3,660

3,867

-0,207

4

Ostatní přímé náklady

26,916

26,944

-0,028

106,289

105,509

0,780

4.1

- odpisy

0,512

0,038

0,474

0,426

-0,014

0,440

4.2

- opravy infrastrukturního majetku

3,728

4,230

-0,502

5,003

4,662

0,341

4.3

- nájem infrastrukturního majetku

22,676

22,676

0,000

100,860

100,860

0,000

4.4

- prostředky obnovy infrastrukturního majetku

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

Provozní náklady

4,961

4,396

0,565

16,113

15,322

0,791

5.1

- poplatky za vypouštení odpadních vod

0,000

0,000

0,000

0,513

-0,570

1,083

5.2

- ostatní provozní náklady externí

0,505

1,094

-0,589

5,823

6,819

-0,996

5.3

- ostatní provozní náklady ve vlastní režii

4,456

3,302

1,154

9,778

9,074

0,704

6

Finanční náklady

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

Finanční výnosy

-0,096

0,000

-0,096

-0,720

0,000

-0,720

8

Výrobní režie

1,896

1,589

0,307

3,347

4,231

-0,884

9

Správní režie

2,956

4,495

-1,539

5,219

6,629

-1,410

10

Úplné vlastní náklady

83,715

89,509

-5,794

152,039

159,257

-7,218

A

Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME

979,894

979,894

0,000

2 587,220

2 587,220

0,000

B

Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

C

Počet pracovníků

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

D

Voda pitná fakturovaná

2,038

2,020

0,018

0,000

0,000

0,000

E

- z toho domácnosti

1,176

1,165

0,010

0,000

0,000

0,000

F

Voda odpadní odváděná fakturovaná

0,000

0,000

0,000

2,967

2,881

0,086

G

- z toho domácnosti

0,000

0,000

0,000

1,210

1,175

0,035

H

Voda srážková fakturovaná

0,000

0,000

0,000

0,632

0,632

0,000

I

Voda odpadní čištěná

0,000

0,000

0,000

5,139

6,329

-1,190

J

Pitná nebo odpadní voda převzatá

2,237

2,556

-0,319

0,000

0,000

0,000

K

Pitná nebo odpadní voda předaná

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Tabulka č. 2
Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek

Text

Měrná
jednotka

Poznámka

2

2a

2b

1
11.

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v

12.

ÚVN

Kč

13.

Kalkulační zisk

Kč

14.

- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)

%

15.

- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku

Kč

16.

Celkem ÚVN + zisk

Kč

17.

Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková

18.

CENA pro vodné, stočné

Kč / m

19.

CENA pro vodné, stočné + DPH

Kč / m 3

Kč / m 3

ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H)

Voda pitná
Kalkulace

Skutečnost

3a

4a

6a

7a

41,07

44,30

42,24

45,33

ř.10
ř.13 /( ř.12 / 100)
ř. 12 + ř. 13
ř. D nebo F+H

m3
3

Voda odpadní

Skutečnost

Kalkulace

83,715

89,509

152,039

159,257

9,882

3,330

13,922

2,104

11,80

3,72

9,16

1,32

0

0

0

0

93,596

92,838

165,961

161,361

2,038

2,020

3,599

3,513

ř. 16 / ř. 17

45,92

45,95

46,11

45,93

ř. 18 + DPH

52,80

52,85

53,03

52,82

Tvorba celkem od roku 2009
20.

Prostředky obnovy infrastrukturního majetku

Tvorba za
Čerpání za
Tvorba za
Čerpání za
Čerpání celkem od roku 2009
kal. rok
kal. rok 2016 kal. rok 2016 kal. rok 2016
Vod.
Kan.
Kan.
988,294 2016 Vod.
Kč
1 006,385
22,676
9,568
100,860
20,686
Tabulka č. 3

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě
Řádek

Text

Měrná
jednotka

Poznámka

2

2a

2b

1

Voda pitná

Voda odpadní

Skutečnost

Kalkulace

Skutečnost

Kalkulace

3b

4b

6b

7b

21.

Pevná složka - (ÚVN + zisk)

Kč

z ř. 16

9,391

9,380

22,682

21.a

- podíl z celkových ÚVN a zisku

%

(ř. 21 / ř. 16) * 100

10,03

10,10

13,67

13,33

22.

Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)

Kč

ř. 16 - ř. 21

84,206

83,458

143,278

139,859

22.a

- z toho: ÚVN

Kč

ř. 12 * (1-(ř. 21a / 100))

75,316

80,465

131,259

138,035

22.b

- z toho: kalkulační zisk

Kč

ř. 22 - ř. 22a

8,890

2,993

12,019

23.

Cena pohyblivé složky

Kč / m 3

ř. 22 / ř. 17

41,31

41,31

39,81

39,81

24.

Cena pohyblivé složky + DPH

Kč / m 3

ř. 23 + DPH

47,51

47,51

45,78

45,78

25.

Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) do sl. 3a.
Výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok do sl. 3b

Vypracoval:

Ing. Dana Klímová

Kontroloval:

Jan Vrána

Telefon

387 761 160

e-mail:

stanislav.vana@cevak.cz

Datum:

26.04.2017

Schválil - zástupce provozovatele:

Ing. Stanislav Váňa
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21,502

1,824

0,001

0,001

0,048

0,084

7.

Účetní závěrka společnosti za rok 2016, Audit účetní
závěrky, ostatní informace

Informace o minulém vývoji účetní jednotky a o jejím postavení:
Hlavní činnost zůstává stejná jako v předchozích obdobích.
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni:
Po datu vyhotovení roční účetní uzávěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly
významný vliv na údaje v ní uvedené.
Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky:
Hlavní činnost zůstává stejná pro budoucí období.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti ochrany životního prostřední
a pracovně právních vztazích
Společnost nevykazuje aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
V oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích společnost postupuje
v souladu s platnou legislativou.
Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí:
Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.
Informace v rozsahu účetní závěrky za účetní období, výrok auditora o účetní závěrce:
Součástí výroční zprávy je též zpráva auditora včetně účetní závěrky.

8.

Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2016
Viz. samostatná příloha
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Zpráva DR VST o činnosti v roce 2016
Dozorčí rada předkládá společníkům společnosti Vodárenská společnost
Táborsko s.r.o. zprávu o své činnosti za rok 2016
Dozorčí rada v roce 2016 pracovala v tomto složení:
předseda: Martin Klíma
členové: JUDr. Ladislav Novotný, Ing. Tomáš Fiala, Jan Škrdleta
Podle ust. § 201 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích dozorčí rada dohlíží na
činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a
kontroluje tam obsažené údaje. Na každém svém zasedání se proto dozorčí rada podrobně
seznámila s materiály, které projednávali jednatelé společnosti na svých předchozích
jednáních. Členové dozorčí rady mají při své činnosti k dispozici písemné podklady ze
zásadních projednávaných bodů a zároveň podklady ke kontrole hospodaření společnosti. Na
svá jednání si dozorčí rada rovněž zve ředitele společnosti, od kterého žádá bližší vysvětlení k
projednávané problematice.
Při své činnosti se dozorčí rada zaměřila především na kontrolu hospodaření společnosti.
Na každém svém zasedání sledovala výsledky hospodaření dosažené v kalendářním roce
2016. Rovněž věnovala pravidelně pozornost problematice získaných dotací, půjček a úvěrů a
jejich splácení.
Další oblastí, které se dozorčí rada při své kontrolní činnosti pravidelně věnovala, byly
investiční akce společnosti. Dozorčí rada sledovala přípravu investičního plánu, jeho
průběžnou aktualizaci i jeho plnění. Stejně jako v předcházejících letech měla dozorčí rada při
zadávání významných zakázek svého zástupce v hodnotící komisi.
Dozorčí rada se obsáhle na všech svých zasedáních věnovala vývoji důsledků kontroly
finančního úřadu na dotaci Fondu soudržnosti „Náprava stavu kanalizační soustavy
aglomerace Táborsko“. Dozorčí rada dohlížela na postup jednatelů společnosti v učiněných
krocích při žalobě na rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství (OFŘ) a žádosti o
prominutí odvodu zaslanou generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ).
Dozorčí rada se seznámila a vzala na vědomí auditorem ověřený koncept Výroční zprávy
společnosti za rok 2016. Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti a nemá ke
zprávě žádné připomínky.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016 a návrh na rozdělení
zisku. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě jejich schválení.

V Táboře dne 26. 5. 2017

Martin Klíma
předseda dozorčí rady

