Zpráva o činnosti dozorčí rady a její stanovisko k účetní závěrce,
za rok 2017 a k návrhu na zúčtování HV za rok 2017.
Seznamuji Vás tímto se zprávou o činnosti DR společnosti za období roku 2017.
Personální obsazení DR společnosti
V roce 2017 pracovala dozorčí rada ve složení:
Ing. Jiří Zlámal
Ing. Salome Sýkorová
Bedřich Buťák
Michal Blažek
Ondřej Holub
Miroslav Kladníček
Pavel Kopeček
Mgr. Marcela Staňková
Václav Vojtíšek
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Činnost DR v roce 2017 :
Členové dozorčí rady se v průběhu roku účastnili deseti samostatných jednání. Na
jednáních představenstva společnosti, byl z důvodu informovanosti DR o krocích
představenstva vždy přítomen zástupce DR.
Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo vykonávalo svou činnost v tomto období řádně,
v souladu s právními předpisy a zákony České republiky.
DR kvituje, že je pokračováno v plnění dlouhodobých cílů společnosti, zejména co se týká
stálého tlaku na snižování % ztrát vody vyrobené, tvorby zisku a plnění plánované obnovy a
rozšiřování majetku společnosti Dále například k pokračujícímu odkupu akcií na majitele,
jehož realizace přispívá ke zvýšení stability společnosti.
Ve své činnosti, za rok 2017, se DR tak jako v minulých letech, opět zaměřila zejména na
kontrolu tří okruhů chodu obchodní společnosti.
1/ kontrolu vývoje ekonomiky společnosti obsahující zejména –
- průběžnou kontrolu vývoje hospodaření společnosti v jednotlivých měsících, které
zachovalo i v minulém roce potřebnou tvorbu zisku. Ten umožnil realizaci plánem
stanovených investic, ale rovněž krytí nákladu na provedení demolice vodojemu na
Uhlířském vrchu a průběžného odkupu akcií drobných akcionářů.
2/ kontrolu vlastní provozní činnosti a kontrolu realizace obnovy majetku společnosti
obsahující zejména
- průběžnou kontrolu plnění Plánu oprav a obnovy roku 2017 a připomínkování Plánu
na rok 2018
- kontrolu výše ztrát vyrobené vody na systému. Zde dosáhly ztráty za rok 2017
výsledné hodnoty 24,92 %. Nebylo tedy dosaženo dalšího snížení oproti roku 2016 a
úroveň zachovala přibližně výsledek roku 2016.
- namátkovou kontrolu průběhu některých investičních akcí a kontrolu průběhu
havarijních oprav, tato oblast zůstala i v roce 2017, jedním z hlavních kritérií
hodnocení společnosti, ze strany starostů obcí.
3/ průběžnou informovanost a kontrolu probíhajících soudních sporů společnosti
Jde stále zejména o soudní spor, probíhající v několika řízeních, se společností FOCUS –

METAL. Informace byly předávány na každém představenstvu a následně na jednáních DR
prostřednictvím ředitele společnosti. Spory nejsou stále zcela ukončeny a budou probíhat i
v roce 2018. Bohužel zde není v silách společnosti jednání urychlit.
Stanovisko DR k účetní závěrce za rok 2017:
Dozorčí rada se seznámila s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017, se zprávou
představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti, o stavu majetku, o účetní závěrce a s
návrhem na rozdělení zisku za rok 2017.
Základní kapitál společnosti změnil v roce 2017 svou hodnotu díky vložení infrastrukturního
majetku obcí Razová a Rýžoviště, o částku 10.924.000,- Kč a jeho výše pak dosáhla
hodnoty 408.063.000,- Kč
Rezervní fond společnosti měl v roce 2017 výši 16.484.109,10 Kč.
Výnosy - tržby společnosti dosáhly 73.076.765,93 Kč, přičemž náklady dosáhly
71.586.731,80 Kč. Hospodaření společnosti VaK Bruntál a.s. za účetní období roku 2017,
tak skončilo ziskem ve výši 1.490.034,13 Kč.
Dozorčí rada vzala na vědomí závěrečný výrok auditora - Ing. Ladislava Špacíra, ze dne
5.4.2018 a na základě jeho zprávy a zjištěných skutečností, vyslovila jednomyslně souhlas s
roční účetní závěrkou za rok 2017.
DR se připojuje k návrhu představenstva společnosti a navrhuje rovněž valné hromadě, aby
účetní zisk z hospodaření společnosti za rok 2017, ve výši 1.490.034,13 Kč, byl rozdělen
následujícím způsobem:
Částkou 300.000,- Kč bude doplněn rezervní fond společnosti a jeho výše bude pak
16.784.109,10 Kč.
Částka 1.190.034,13 Kč, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let
Částka se tak změní z hodnoty 23.551.974,50 Kč, na částku 24.742.008,63 Kč.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku a přednesený návrh
na rozdělení zisku za rok 2017.

Děkuji Vám za pozornost.

