
                         
ZÁPIS 

z 04. schůze rady obce, která se konala v úterý dne 22.11.2022 ve 13.00 hodin.  
 

Přítomni členové rady: 
Vladimír Kotolan, Richard Janoušek, Jiří Macenauer, Libor 
Beránek, Jarmila Šustrová 

Omluven:   

Další přítomní: tajemnice Klára Sichlerová, Ing. Ivan Vavro za VAS, a.s.  

 
V 13:00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
pan Vladimír Kotolan. Starosta konstatoval, že je přítomno pět členů rady obce. RO je 
usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Kalkulace vodného na rok 2023 
02. Kalkulace stočného na rok 2023 
 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Vladimíra Kotolana. 
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
01. Kalkulace vodného na rok 2023 
Vodárenská akciová společnost, a. s. předložila radě obce ke schválení kalkulaci vodného  
na rok 2023. Příprava kalkulace byla mimořádně náročná a zcela se vymykala zvyklostem 
minulých let.  
První příčinou je cena energií. VAS, a.s. tradičně nakupuje elektrickou energii na burze 
prostřednictvím společnosti E.ON. V roce 2021 započal prudký růst cen již koncem prvního 
kvartálu, a tedy se nejevilo výhodné takto drahou energii nakupovat. Změna strategie E.ONu 
směrem k zelené energii pro naši společnost znamenala přistoupit na podmínku realizací 
fotovoltaických projektů, které nám umožnily zůstat klienty tohoto distributora. V letošním 
roce, ve kterém má VAS, a.s. ještě nakoupenou silovou elektrickou energii za výhodnou cenu 
49 EUR / MWh, už však nebylo možné nakoupit energii vůbec, následně se trh s energiemi 
zhroutil a situaci řeší celá evropská politická reprezentace. Pro vodárenství je nyní cena 
zastropena na ceně 200 EUR / MWh, což je čtyřnásobek letošní ceny v kalkulacích vodného a 
stočného. 
Druhou příčinou je míra inflace, která zasáhla naši ekonomiku a jejíž hodnota dosáhne 
v letošním roce téměř pětinásobku hodnoty loňského roku. V nákladech se projevuje ve všech 
položkách. Zvýšené náklady hradí VAS, a.s. už v průběhu celého letošního roku, protože 
kalkulace byla vytvořena v listopadu 2021 a inflační vývoj nebyl znám. Stejně tak se v průběhu 
příštího roku projeví další měsíční nárůsty, které bude VAS, a.s.  nucena krýt z výnosů vodného 
a stočného. V některých důležitých oblastech, jakými jsou chemikálie, doprava, služby apod., 
zaznamenává aktuálně růst vysoko nadinflační. 
Významným faktorem cenotvorby je predikce výkonů, tedy objemu předpokládané fakturované 
vody pitné a odpadní. V atmosféře obecné ekonomické nejistoty, společenské výzvy k úsporám 
a předpokládanému útlumu ekonomického růstu, případně mírné recesi, lze předpokládat 



pokles spotřeby vody. V kalkulacích se omezují pouze na zmrazení hodnot výkonů z kalkulací 
2022 a doufají, že k propadu nedojde. Jedná se o mírné riziko. 
Kalkulace, která byla Radě obce předložena, splňuje předpoklad, že cena pokryje 
předpokládané náklady provozování v roce 2023. Současně VAS, a.s. předpokládá, že odběr 
vody nepoklesne. Na straně nájemného předpokládají jednak potřebu na obnovu inframajetku, 
ale především staví cenu na úroveň ceny Svazku Šlapanicko. Důvodem je plánovaná realizace 
významného projektu „Odkanalizování 15 obcí jižně od Brna na centrální ČOV Brno-
Modřice“, jenž bylo s vedením každé zúčastněné obce v uplynulém období projednáno. 
V letošním roce se zástupci VAS, a.s. a BVK, zabývali podrobným posouzením projektu 
s ohledem na kapacity ČOV Modřice. Kladné doporučení je nyní podkladem souhlasného 
stanoviska BVK. Projekt je tedy na prahu spuštění prvního stupně projektové dokumentace. 
K tomu bude zapotřebí všeobecného souhlasu všech obcí s projektem. Jeho nositelem by 
v ideálním případě měl být Svazek vodovodů a kanalizací Šlapanicko, který již čerpal dotační 
prostředky několika významných staveb a má v této oblasti cenné zkušenosti. Zúčastněné obce 
by se pak staly jeho členskými obcemi. Prvním předpokladem takového společného postupu je 
jednotná cena, která se odráží v kalkulaci.  
VAS, a.s. sděluje, že obdobným způsobem posoudily kalkulace vodného a stočného i ostatní 
svazky obcí na okrese Brno-venkov a realizují obdobnou regionální cenu, která pokrývá 
přibližně 70 % obyvatel našeho okresu. 
Na základě těchto skutečností byla svolána mimořádná rada, na kterou byl přizván ředitel 
společnosti VAS a.s., divize Brno-venkov pan Ing. Ivan Vavro.  
Tento uváděl jako důvody nárustu cen za vodné a stočné především nárust energií a současnou 
narůstající inflaci. Dalším faktorem zvýšení cen je plánovaná realizace projektu 
„Odkanalizování 15 obcí jižně od Brna na centrální ČOV Brno-Modřice.  
Návrh usnesení: 
RO schvaluje předloženou kalkulaci vodného na rok 2023.  
RO ukládá tajemnici do 09.12.2022 sdělit Vodárenské akciové společnosti, a.s. schválení 
kalkulace vodného na rok 2023.   
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Kalkulace stočného na rok 2023 
Vodárenská akciová společnost, a. s. předložila radě obce ke schválení kalkulaci stočného na 
rok 2023. Příprava kalkulace byla mimořádně náročná a zcela se vymykala zvyklostem 
minulých let.  
První příčinou je cena energií. VAS, a.s. tradičně nakupuje elektrickou energii na burze 
prostřednictvím společnosti E.ON. V roce 2021 započal prudký růst cen již koncem prvního 
kvartálu, a tedy se nejevilo výhodné takto drahou energii nakupovat. Změna strategie E.ONu 
směrem k zelené energii pro naši společnost znamenala přistoupit na podmínku realizací 
fotovoltaických projektů, které nám umožnily zůstat klienty tohoto distributora. V letošním 
roce, ve kterém má VAS, a.s. ještě nakoupenou silovou elektrickou energii za výhodnou cenu 
49 EUR / MWh, už však nebylo možné nakoupit energii vůbec, následně se trh s energiemi 
zhroutil a situaci řeší celá evropská politická reprezentace. Pro vodárenství je nyní cena 
zastropena na ceně 200 EUR / MWh, což je čtyřnásobek letošní ceny v kalkulacích vodného 
a stočného. 
Druhou příčinou je míra inflace, která zasáhla naši ekonomiku a jejíž hodnota dosáhne 
v letošním roce téměř pětinásobku hodnoty loňského roku. V nákladech se projevuje ve všech 
položkách. Zvýšené náklady hradí VAS, a.s. už v průběhu celého letošního roku, protože 
kalkulace byla vytvořena v listopadu 2021 a inflační vývoj nebyl znám. Stejně tak se v průběhu 
příštího roku projeví další měsíční nárůsty, které bude VAS, a.s.  nucena krýt z výnosů vodného 
a stočného. V některých důležitých oblastech, jakými jsou chemikálie, doprava, služby apod., 
zaznamenává aktuálně růst vysoko nadinflační. 
Významným faktorem cenotvorby je predikce výkonů, tedy objemu předpokládané fakturované 
vody pitné a odpadní. V atmosféře obecné ekonomické nejistoty, společenské výzvy k úsporám 



a předpokládanému útlumu ekonomického růstu, případně mírné recesi, lze předpokládat 
pokles spotřeby vody. V kalkulacích se omezují pouze na zmrazení hodnot výkonů z kalkulací 
2022 a doufají, že k propadu nedojde. Jedná se o mírné riziko. 
Kalkulace, která byla Radě obce předložena, splňuje předpoklad, že cena pokryje 
předpokládané náklady provozování v roce 2023. Současně VAS, a.s. předpokládá, že odběr 
vody nepoklesne. Na straně nájemného předpokládají jednak potřebu na obnovu inframajetku, 
ale především staví cenu na úroveň ceny Svazku Šlapanicko. Důvodem je plánovaná realizace 
významného projektu „Odkanalizování 15 obcí jižně od Brna na centrální ČOV Brno 
– Modřice“, jenž bylo s vedením každé zúčastněné obce v uplynulém období projednáno. V 
letošním roce se zástupci VAS, a.s. a BVK, zabývali podrobným posouzením projektu 
s ohledem na kapacity ČOV Modřice. Kladné doporučení je nyní podkladem souhlasného 
stanoviska BVK. Projekt je tedy na prahu spuštění prvního stupně projektové dokumentace. 
K tomu bude zapotřebí všeobecného souhlasu všech obcí s projektem. Jeho nositelem by 
v ideálním případě měl být Svazek vodovodů a kanalizací Šlapanicko, který již čerpal dotační 
prostředky několika významných staveb a má v této oblasti cenné zkušenosti. Zúčastněné obce 
by se pak staly jeho členskými obcemi. Prvním předpokladem takového společného postupu je 
jednotná cena, která se odráží v kalkulaci.  
VAS, a.s. sděluje, že obdobným způsobem posoudily kalkulace vodného a stočného i ostatní 
svazky obcí na okrese Brno-venkov a realizují obdobnou regionální cenu, která pokrývá 
přibližně 70 % obyvatel našeho okresu. 
Na základě těchto skutečností byla svolána mimořádná rada, na kterou byl přizván ředitel 
společnosti VAS a.s., divize Brno-venkov pan Ing. Ivan Vavro.  
Tento uváděl jako důvody nárustu cen za vodné a stočné, především nárust energií a současnou 
narůstající inflaci. Dalším faktorem zvýšení cen je plánovaná realizace projektu 
„Odkanalizování 15 obcí jižně od Brna na centrální ČOV Brno-Modřice.  
Návrh usnesení: 
RO schvaluje předloženou kalkulaci stočného na rok 2023.  
RO ukládá tajemnici do 09.12.2022 sdělit Vodárenské akciové společnosti, a.s. schválení 
kalkulace vodného na rok 2023.   
Hlasování: 5/0/0 
 

Pátek  25. listopadu 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 11  (uzávěrka 10.11.2022) 

Úterý 29.listopadu 2022 Zasedání obecní rady rozšíření o zástupce výborů a komisí 

Středa 14.prosince 2022 Veřejné zasedání ZO 

Pátek  16. prosince 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 12  (uzávěrka 01.12.2022) 

Úterý 20.prosince 2022 Zasedání obecní rady 

 

V 14:35 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

Zápis vyhotovila dne 22.11.2022 Klára Sichlerová 

 
Zapsala:    Klára Sichlerová, v.r. 
 
 
Ověřovatel zápisu:  Vladimír Kotolan, v.r. 
 
 
Starosta obce:               Libor Beránek, v.r. 
 
 


