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ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOV  
materiál pro zasedání konané dne 23.06.2022   
 

 

Zpracoval: Ing. Luděk Šimko, starosta 

Předkládá: Ing. Luděk Šimko, starosta 

Dne: 16.06.2022 

 
Aktuální stav společnosti VaK Bruntál a.s. 
 
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Bruntál a. s. byla založena k datu 1. ledna 1994 v rámci 
druhé vlny kupónové privatizace, privatizací části státního podniku VaK Bruntál s. p., který vznikl v roce 
1991 vyčleněním ze státního podniku SmVaK Ostrava s. p. V roce 1996 byla společnost přejmenována 
na VaK Bruntál a.s. Výše základního kapitálu je 687 989 000 Kč (počet vydaných akci je 687 989 kusů). 
 
Předmět podnikání společnosti je podle zápisu v obchodním rejstříku: 
1. Silniční motorová doprava 
2. Projektová činnost v investiční výstavbě 
3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Rozhodujícím předmětem činnosti v roce 2020, bylo stejně jako v předchozích letech, provozování 
vodovodů ve vlastnictví společnosti, případně ve vlastnictví jiných subjektů - měst, nebo obcí. 
 

Hospodaření společnosti lze označit za standardní v souladu s ekonomickým a provozním plánem 
a plánovanými cenovými kalkulacemi. Společnost ukončila audit hospodářských výsledků za loňský rok, 
které bude projednávat červnová VH. Základní údaje o hospodaření v r. 2021 podává následující 
tabulka (od r. 2019 společnost hospodaří s vloženou kanalizační infrastrukturou města Bruntálu.) 

 

Ukazatel/jednotka Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 

Hospodářský výsledek společnosti: Zisk v tis. Kč 5 673 8 939 6 591 

Obrat společnosti v tis. Kč 114 506 113 485 104 377 

Tržby z prodeje výrobků v tis. Kč 112 593 110 991 102 852 

Aktiva celkem v tis. Kč 1 289 140 818 509 782 753 

Peněžní hotovost na účtech a v pokladně v tis. Kč 11 469 14 897 4 477 

Základní kapitál společnosti v tis. Kč 677 020 677 202 662 083 

Počet akcií v ks 687 989 687 989 673 598 

Vyrobené množství pitné vody v tis. m³ 2 448 2 458 2 661 

Fakturované množství pitné vody v tis. m³ 1 873 1 905 1887 

Přepočtený počet pracovníků  61,29 58,83 58,76 
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Aktuální skladba akcionářů společnosti  

Akcionář Podíl společnosti v % 

Město Bruntál 59,305 

Město Rýmařov 14,693 

Ostatní akcionáři 23,683 

Vlastní podíl 2,319 

Celkem 100,00 

 

Realizované a plánované investice v Rýmařově 

V roce 2021 realizovala společnost VaK Bruntál a.s. následující investice: 

- Přeložka řadu G4, Janovice u Rýmařova - náklady na realizaci 0,9 mil. Kč 
- Obnova vodovodu ul. J. Sedláka, Bartákova, Rýmařov - náklady na realizaci 3,6 mil. Kč         
- Obnova vodovodu ul. Jelínkova, Rýmařov - náklady na realizaci 1,7 mil. Kč 
- Obnova vodovodu Revoluční ul., Rýmařov - náklady na realizaci 0,17 mil. Kč 
- Obnova vodovodu Farma Jamartice - náklady na realizaci: 0,4 mil. Kč 
- Oprava VDJ Rýmařov SV - náklady na realizaci: 0,7 mil. Kč 

 
 

Pro rok 2022 připravuje následující investice: 

- Obnova vodovodu Rýmařov - Jedná se o pokračování výměny LT potrubí DN 80, v délce 320 m 
řad D2-2, na ulici Bartákova. Důvodem výměny je vysoká poruchovost tohoto úseku vodovodu.  
Předpokládané náklady na realizaci: 3 mil. Kč 
 

- Obnova vodovodu Rýmařov - Jedná se o výměnu řadu E 9 na třídě Hrdinů - Úvoz v délce 150 m, 
který je proveden z LT potrubí o průměru DN 80.Důvodem výměny je vysoká poruchovost 
tohoto úseku vodovodu. 
Předpokládané náklady na realizaci: 1,67 mil. Kč 
 

- Obnova vodovodu Rýmařov - Jedná se o výměnu řadu E2 na ulici 1.máje v délce 115 m, který 
je proveden z Pb DN 32. Důvodem je zastaralý řad a v tomto úseku plánuje město Rýmařov 
rekonstrukci komunikace a chodníků. 
Předpokládané náklady na realizaci: 0,8 mil. Kč 

 

Společnost dodržuje své základní strategické cíle – společná cena vodného z celé vodárenské soustavy, 
rozdílné ceny stočného podle jednotlivých soustav, tvorba zdrojů na opravy a údržbu je z vlastní 
činnosti, nejsou vypláceny dividendy.  

Cena vodného pro r. 2021 je 41,67 Kč/m³ bez DPH, 45,84 Kč vč. DPH. 

Podrobnější informace tzn. výroční zpráva, výkaz zisku a ztrát, rozvaha … jsou zveřejněny na stránkách 
společnosti Vak Bruntál a.s. v sekci „pro akcionáře“ https://vakbruntal.cz/akcionari/ 

 

Rada města na svém jednání dne 13.06.2022 pod č. usnesení 4763/93/22 se seznámila s aktuálním 
stavem společnosti VaK Bruntál a.s., IČO 47675861, dle předloženého materiálu. 

 

https://vakbruntal.cz/akcionari/
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Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města se seznámilo s aktuálním stavem společnosti VaK Bruntál a.s., IČO 47675861, 
dle předloženého materiálu. 

 

 


