Přehled vynaložených prostředků na investice a
opravy vodohospodářského majetku společnosti za
2013 (zhotovené vlastními silami a dodavatelsky
k 11/2013)
úúúúúúú
Tab.1.
Kategorie

Čerpání investic – neinfrastrukturních
Suma A+B+C+I+J (Kč)

A - technika
B – investice - stavby dodavatelsky
I – investice -dodavatelsky
C – investice - stavby vlastní
J - investice vlastní
Celkem
E – opravy - dodavatelsky
F – opravy - vlastní
G - opravy – provozní vlastní
H – opravy – provozní vlastní
M – opravy- provozní vlastní
Celkem
CELKEM vynaložené prostředky
(Kč)

Čerpání investic a oprav do PFOIM
Suma E+F+G+H+M (Kč)
1 951 883,00
30 401 349,00
8 236 706,00
2 177 112,00
11 703 250,00
34 530 344,00
2 425 807,00
1 241 949,00
1 119 792,00
4 329 957,00
1 540 189,00
30 597 650,00

65 127 994,00

Komentář k přiložené tabulce 1:

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. je dle §8 zákona o VAK č. 274/2001 v platném znění a
Vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění, povinna vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vodárenské
infrastruktury a dokládat jejich použití pro tyto účely.
Tato zákonná povinnost se promítá do „Plánu financování obnovy“ (dále jen PFOIM), hrazeného z prostředků
investic a výdajů na opravy. Výše potřebné rezervy pro tento účel závisí na hodnotě infrastrukturního majetku
v aktuálních cenách, jeho opotřebení a délce jeho životnosti. Vynakládání prostředků na PFOIM je tak jasně definované a
plnění této povinnosti snadno kontrolovatelné. Žádný dobrý hospodář nemůže svůj provozní (výrobní) majetek
„vybydlovat“, nebo žít trvale na dluh, ale v rozumné míře ho rozvíjet, nebo minimálně soustavně udržovat.
Malá prezentace některých opravených objektů by měla být především důkazem toho, že to se svěřeným
majetkem akcionářů (města a obcí) myslíme vážně a hodláme ho předávat dalším generacím v co nejlepším stravu. Výše
uvedená tabulka rekapituluje objemy finančních prostředků, které byly společností v roce2013 na PFOIM a rozvojové
investice vynaloženy.

Vypracoval: Prosinec 2013, Ing. Lubomír Fiedler – výrobně-technický náměstek a člen představenstva

