
 

 

 

Zápis z 20. jednání finančního výboru ze dne 13.09.2017 
 

 

 

Přítomni:     Dana Magdálková, Jana Soudková, Bc Romana Vašková, Ing. Miloš Lasota                   

 

Omluven:    Pavel Kamenský                      

  

Hosté:          Zdeněk Valenta, Ing. Jitka Steinerová 

 

Program: 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Jednání s vedením společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s. r. o. 

3. Rozpočtové opatření 

4. Pohledávky 

5  Převod kotelen do majetku společnosti Teplo Vrbno 

6. Diskuse, různé 

7. Usnesení 

8. Závěr 

 

1. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a sepsáním zápisu byla pověřena 

Jana Soudková. 

Hlasování 4– 0 – 0 

 

2. J. Soudková přivítala p. Valentu. Zhodnotila výsledky hospodaření za r. 2016 obchodní 

společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO  s. r. o. 

V r. 2016 hospodařila společnost se ztrátou ve výši 192 191,73 CZK.  Důvodem byl prodej 

nepotřebné budovy v areálu ČOV a její vyřazení v zůstatkové hodnotě cca 1 321 000,00 CZK. 

Ztráta je kryta z nerozděleného zisku minulých let. 

V souvislosti s vkladem části závodu vznikla TS Vrbno pohledávka vůči městu Vrbnu ve výši 

500 é00,00 CZK. Jednalo se o zálohy zaplacené městem za odběr spodních vod. 

p Valenta: pohledávku ve výši 500 tis. po městu TS požadovat nebudou, jsou to finance, které 

nám nepatří. O tom, jakým způsobem bude pohledávka odepsána, může rozhodnout pouze 

valná hromada společnosti. Navrhoval bych odepsat v plné výši 500 tis. CZK. 

J. Soudková: odpis celé částky najednou by mohl negativně ovlivnit výsledek hospodaření 

společnosti. Přimlouvala bych se za variantu „rozpouštět“ pohledávku postupně po dobu 5ti 

let. K dispozici jsou dvě kalkulace ceny vodného a stočného. První dokument byl předložen 

zastupitelům při březnovém jednání o ceně vodného a stočného a na jehož základě byla 

navýšena cena za vodu. Po navýšení se na webu města a na stránkách TS objevil nový 

dokument, který předkládá položkový rozpočet ceny vodného a stočného za r. 2016 a který 

obsahuje jiné údaje než dokument předchozí. Jak je to možné? 

p. Valenta: byla u nás kontrola z ministerstva zemědělství. Tyto dokumenty připomínkovala 

také. Kalkulace jsou na zastaralých formulářích, přislíbili, že nám pošlou aktuální, na webu 

ministerstva tyto formuláře nejsou. Důvodem je také to, že cenu vody navyšujeme vždy až od 

dubna daného roku. Bylo by nejlépe, aby zastupitelé schvalovali cenu vody vždy na 



 

kalendářní rok. Znamenalo by to v příštím roce na březnovém jednání schválit cenu od 01.04 

do 31.12. 2018 a následně pak na prosincovém jednání schvalovat cen:u na další rok.  

Kontrola dále připomínkovala, že v rámci VaK nebyla tvořena rezerva, doporučují tvořit 

rezervu ve výši cca 1 mil. ročně. Tvorba rezervy je součástí výpočtu ceny vodného a 

stočného. Nyní jim postačila informace, že při převodu VaK vložilo město na zvláštní účet 

částku 2 mil. CZK, ze kterého bychom mohli financovat nenadálé havárie. Tyto finance zatím 

zůstávají nepoužity. 

J. Soudková: Zajímalo by mě, zda opravy v rámci VaK probíhají dle plánu a jak to vypadá s 

rozšířením vodovodu v Mnichově? 

p. Valenta: Opravy VaK probíhají dle plánu. Co se týká prodloužení vodovodu v Mnichově, 

momentálně je zpracovávána technická dokumentace. Zpracování technické dokumentace je 

hrazeno z dotací, dokumentace by měla být hotova v lednu 2018.  Rozšíření vodovodu 

představuje náklady ve výši cca 6-7 mil. CZK. Počítáme s tím, že se podaří získat dotační 

titul. Vzhledem k tomu, že jsme obchodní společností, nemusíme získat dotaci ve výši 80%, 

ale například jen 50%. Podmínkou je také to, že se musí připojit minimálně 50 trvale  

hlášených obyvatel – v současné době je cca 46 zájemců. Pokud někteří počítají s tím, že nově 

vybudovaný vodovod budou mít pouze jako „záložní“ ke stávající vodě z vlastní studny, není 

to možné. Pokud by to takto občané chtěli, musejí mít ke každému zdroji samostatné trubky. 

Vzhledem k tomu, že rozšíření vodovodu představuje velký finanční obnos, uvažuji o 

rozdělení na dvě etapy.  

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že s rozšířením vodovodu bude souviset i každoroční 

navyšování ceny za vodné stejně tak jako je tomu i nyní u ceny stočného v souvislosti s 

vybudováním kanalizace v Mnichově. 

J. Soudková: Zajímá mě, zda máte přehled o počtu oprav veřejného osvětlení po jeho 

rekonstrukci?   

p. Valenta: Město nám již nehradí opravy paušální částkou, platí pouze za opravy, které 

provedeme. Počet oprav po rekonstrukci veřejného osvětlení klesl. 

FV bere na vědomí informace jednatele TS a doporučuje ZM schvalovat ceny vodného a 

stočného vždy na období 01-12 daného roku. 

Hlasování 4 – 0 – 0 

p. Valenta odchází v 15:35. Členové FV přecházejí do kanceláře ing. Steinerové. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2017 

Ing. Steinerová: oproti zaslanému návrhu došlo ještě k nějakým změnám. Předkládám 

aktualizovaný dokument, tak jak bude projednán na jednání ZM. 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2017  

Hlasování 4 – 0 – 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

4. Pohledávky 

J. Soudková před sebou máme přehled veškerých pohledávek. Pohledávkový výbor se schází 

pravidelně a s pohledávkami je aktivně pracováno. 

FV bere na vědomí informaci o pohledávkách. 

Hlasování 4 – 0 – 0 

 

5. Převod kotelen do majetku společnosti Teplo Vrbno. 

Ing. Steinerová: na jednání ZM bude předloženo zastupitelům jen jako informace. Je vhodné 

se touto úvahou zabývat. Jedná se přibližně o majetek v hodnotě cca 29 mil. CZK. Zatím 



 

nedochází k žádným převodům, je třeba zvážit způsob převodu, vytvoření pracovní skupiny, 

která by se touto problematikou zabývala. 

FV bere na vědomí informaci o zamýšleném převodu kotelen do majetku společnosti Teplo 

Vrbno. 

Hlasování 4 – 0 – 0 

 

6. Diskuse 

V rámci diskuse byl předložen přehled hospodaření za období leden – srpen 2017 

příjmy:  81 808 634,79 CZK 

výdaje:  86 640 167,70 CZK 

saldo:            - 4 831 532,91 CZK 

FV bere na vědomí informaci o hospodaření za období leden – srpen 2017  

Hlasování 4 – 0 – 0 

 

ing. Steinerová: v rámci jednání ZM budu předkládat ještě jeden bod – dodatek ke smlouvě o 

poskytnutí dotace na opravu schodiště kostela. Přišel pan Horák s žádostí o posunutí termínu 

dokončení a vyúčtování. 

FV doporučuje ZM schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 

Hlasování 4 – 0 – 0 

 

J. Soudková: prohlížela jsem program jednání a zastupitelé budou na svém jednání 

rozhodovat o podání žádostí o dotaci na různé projekty. K daným bodům není dostatek 

informaci, tudíž není možné se k těmto záležitostem vyjádřit. 

FV doporučuje ZM uložit RM předložit seznam projektů, u kterých byly podány žádosti o 

dotaci společně s informací, v jaké fázi se konkrétní projekt nachází. 

Hlasování 4 – 0 – 0 

 

Další jednání FV proběhne 08.11. z důvodu přípravy rozpočtu na r. 2018. 

 

Jednání FV bylo ukončeno v 16:20. 

 

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne 18.09.2017    Jana Soudková 


