K bodu 3. Zpráva představenstva
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
jménem představenstva společnosti vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu majetku
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. za rok 2017.
Tato výroční zpráva je v pořadí již dvacátá čtvrtá a dokumentuje stav a vývoj akciové společnosti za
uplynulé období. Slouží jako informační zdroj pro akcionáře, obchodní partnery i pro veřejnost. Najdete zde
požadované údaje dle zákona, ale také řadu dalších údajů a informací nad rámec zákonných povinností,
abyste získali co nejúplnější a nejpřehlednější údaje o práci a výsledcích naší společnosti.
Hlavní činností společnosti bylo i ve sledovaném období provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu. Při svém působení klademe důraz na systematickou a dlouhodobou péči o stávající vodovody a
kanalizace s cílem zajistit jejich trvalou provozuschopnost. V průběhu celého roku byl zajištěn optimální
průběh dodávky pitné vody, její kvalita i odvádění a čištění vod odpadních. Kvalita pitné i čištěné vody,
které je trvale věnována zvýšená pozornost, je sledována ve vlastní akreditované laboratoři.
Naše společnost zásobovala v hodnoceném období 35 797 obyvatel pitnou vodou, od 28 931 obyvatel
odváděla vody odpadní, vlastnila a provozovala 279 km vodovodů a 175 km kanalizací.
Mimo provozování vlastního majetku provozovala dále společnost kanalizaci v oblastech Bojiště a Volanov
pro město Trutnov, a rovněž vodovod, kanalizaci a ČOV pro obec Malá Úpa.
Ve sledovaném roce byla formou úplatného převodu rozšířena vodovodní síť o skupinový vodovod Pec p.
Sněžkou – Liščí hora – Vysoký svah. Součástí odkupu bylo zároveň prameniště a související objekty.
K rozšíření sítě také došlo ve Velké Úpě, v oblasti Prostřední a Zadní Výsluní.
Zajištění plynulého zásobování pitnou vodou, stejně jako navazující odvádění a čištění odpadních vod je
tedy hlavní prioritou společnosti.
Neméně důležité však také je se starat o neustálou obnovu majetku. Stejně jako v předchozích letech, tak i
v roce 2017 byla této problematice věnována velká pozornost. Mezi nejvýznamnější investiční akce v oblasti
zásobování pitnou vodou lze zařadit celkovou rekonstrukci VDJ ve Stříteži. Další velmi významnou akcí,
která byla v roce 2017 zahájena, je celková revitalizace vodojemů „Park“ v Trutnově. Jedná se o 2
vodojemy, které mají nezastupitelnou úlohu v zásobování vodou pro město Trutnov. Tyto vodojemy
zásobují vodou Horní Předměstí, Kryblici, Bojiště, Volanov a Starý Rokytník. Celkový objem prací, které
budou realizovány do roku 2019, přesahuje 33 700 tis. Kč.
Rovněž na stokové síti a čistírně odpadních vod bylo v roce 2017 provedeno několik důležitých investičních
akcí a oprav. Z investičních akcí bylo bezesporu nejdůležitější rozšíření kanalizační sítě v ul. Petříkovická
v Trutnově. Charakter stavebních oprav měly práce na kanalizacích v ul. K přejezdu v Trutnově, v ul.
Lázeňská a na náměstí Svornosti ve Svobodě n. Ú.
V roce 2017 byly také zahájeny přípravné práce pro investice, které proběhnou v letech 2018 – 2019 na
ČOV Bohuslavice a budou přispívat k modernizaci procesů čištění. Konkrétně jde o výstavbu nového
plynojemu a o akci „kalová koncovka“. Zejména realizace akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová
koncovka“ bude mít významný vliv prakticky na celý chod společnosti. V rámci realizace této akce dojde ke
změně technologických procesů při zpracování kalů. V průběhu několika let nás čekají závažné legislativní
změny, které zpřísní podmínky pro likvidaci kalů. Cílem akce je dosáhnout takového produktu z procesu
čištění, který by vyhověl těmto přísným podmínkám a znamenal by pro společnost také ekonomické přínosy.
Pokud jde o obnovu a modernizaci majetku, čekají tedy společnost v roce 2018 i v dalších letech důležité
úkoly.

Až dosud jsem se zmínil pouze o nejvýznamnějších akcích dodavatelského charakteru. Mimo tyto činnosti
byly samozřejmě prováděny práce na opravách vodohospodářských zařízení, které byly zajišťovány
vlastními pracovníky.
Pokud jde o opravy a údržbu na vodovodní síti, dosáhly náklady na vlastní práce více než 7 700 tis. Kč, na
kanalizační síti a ČOV to bylo téměř 10 700 tis. Kč.
Z důvodu udržení trendu oprav vodohospodářských děl v oblasti působnosti společnosti, který zde byl dosud
komentován, došlo v roce 2017 k mírnému navýšení ceny vodného a stočného.
Představenstvo společnosti dlouhodobě úzce spolupracuje s vedením společnosti i s dozorčí radou.
Hospodaření společnosti je jedním z podstatných témat. V této souvislosti lze říci, že hospodaření
společnosti bylo v roce 2017 na dobré úrovni.
Společnost se v roce 2017 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré své závazky
vyplývající z podnikatelské činnosti. Svědčí o tom i skutečnost, že bylo dosaženo zisku ve výši 13 510 tis.
Kč.
Součástí výroční zprávy je také „Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017“.
Osobou ovládající je Město Trutnov. Zprávu o vztazích projednala dozorčí rada a byla předložena ke
kontrole auditorovi. Ve zprávě je popsána jak struktura propojení, tak i smlouvy, které byly v roce 2017
uzavřeny mezi osobou ovládající a ovládanou.
Představenstvo rovněž předkládá této valné hromadě návrh na rozdělení zisku, který byl v roce 2017
dosažen. Představenstvo společnosti navrhuje:
-

do stimulačního fondu společnosti přidělit částku 4 000 000,- Kč,
do sociálního fondu společnosti přidělit 750 000,- Kč
do fondu obnovy převést částku 8 760 023,58 Kč.

Závěrem mi dovolte citovat výrok auditora: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. k 31. 12. 2017, nákladů, výnosů,
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními
předpisy“.

Podrobnější údaje o těchto a dalších skutečnostech přináší předložená výroční zpráva.
Děkuji za pozornost
Alan Tomášek, místopředseda představenstva

