Průvodní zpráva k projednání závěrečného účtu svazku obcí Sdružení
majitelů skupinového vodovodu / SMSV / Poličsko za rok 2011.
Svazek obcí SMSV Poličsko pracoval a plnil úkoly, které vyplývají z jeho stanov, tj.
zajišťoval správu, údržbu, obnovu a rozvoj skupinového vodovodu a prostřednictvím
provozovatele, firmy VHOS Moravská Třebová a.s., zásobování obyvatel regionu pitnou
vodou. Stav členských obcí zůstal beze změny. Koncem roku požádala obec Chotěnov o
přijetí od r. 2013, ale toto bylo zamítnuto. Během roku bylo provedeno propojení na
skupinový vodovod Fiala Morašice a tím byly napojeny na náš vodovod dosud oddělené části
obce Dolní Újezd Jiříkov a Václavky a vytvořen předpoklad možnosti pro budoucí vzájemné
předávání vody mezi těmito skupinovými vodovody. Koncem roku byla vypracována a v
prosinci členskou schůzí schválena nová podrobná organizační směrnice, která zapracovala
změny vyplývající ze stanov a nových právních předpisů a vyhlášek týkajících se oblasti
evidence majetku, jeho zařazování a vyřazování, účetních odpisů, inventarizace atd.
Členská schůze svazku se během roku sešla čtyřikrát. Pravidelně čtvrtletně
projednávala a řešila všechny aktuální i koncepční záležitosti týkající se činnosti svazku,
výdajů, příjmů, plánování a realizace oprav a investic, požadavků obcí nebo provozovatele a
jejich vzájemných vztahů. Správní rada, která je výkonným orgánem svazku, se scházela dle
potřeby, aby provedla výběr dodavatele na akce zařazené do plánu obnovy a rozvoje a řešila
všechny úkoly, které ji plynou ze stanov. Se závěry je seznamována členská schůze.
Hospodaření svazku bylo přezkoumáno auditorem a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
K zásobování pitnou vodou byly využívány stejné zdroje jako v minulém roce a
během roku nedošlo k žádné havárii z hlediska kvality vody. Kvalita vody je zjišťována
rozbory dle „Programu kontroly jakosti pitných vod na rok 2011“ na základě zákona č.
471/2005 o ochraně veřejného zdraví. Průměrná kvalita vody je stabilně velmi dobrá a v r.
2011 došlo ještě ke snížení NO3 na 13,84 mg/l . V roce 2011 bylo vyfakturováno 1 327 404
m3 vody, což představuje mírný nárůst cca o 18 tis. m3. Současně došlo k dalšímu snížení
ztrát v síti na velmi dobrých 18,1 % . V průběhu roku bylo odstraněno 95 poruch bez výskytu
závažnějších havárií.
Do oprav, modernizace a nových investic bylo použito dle plánu obnovy a rozvoje 8,4
mil. Kč z příjmu nájemného a k tomu přistupují ještě položky z kalkulačního vzorce ceny
vody na opravy v běžném provozu ve výši 3,6 mil. Kč. Z větších akcí realizovaných v tomto
roce jmenujme výměnu starých poruchových řadů v Lubné, v Poličce ke koupališti, v ul.
Rumunská, v ul. Dvořákova a část zásobovacího řadu do Poličky a propojení směr T.
Novákové, dále v Modřeci, Zrnětíně, Pomezí, Dolním Újezdě. Z nových investic to bylo např.
napojení Jiříkova a redukční šachta, vodoměrná šachta v Sádku, nový vod. řad v ul.
Hejdukova v Poličce, ZTV v Desné. Dále byla provedena výměna transformátoru a oprava
trafostanice s výměnou el. rozvaděče na ČS Nová Ves a velká řada nových odbočení při
výměně přípojek, nákupy vodoměrů, nový dispečink v ČS Budislav. Pro rok 2012 a další bylo
schváleno zvýšení podílu obcí na výstavbu vodovodu pro ZTV na 50 %.
Cena vody pro rok 2011 byla schválena ve výši 27,50 Kč / m3 vč. DPH.
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