VAK Chrudim svolává valnou hromadu
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále jen VAK Chrudim)
rozhodlo o termínu uspořádání valné hromady. Vlivem nepříznivé zdravotní situace v období
posledních několika měsíců a bezpečnostním opatřením, vztažených na celé území České republiky,
rozhodlo představenstvo společnosti VAK Chrudim o odložení původně plánovaného termínu konání
valné hromady společnosti. S ohledem na bezpečnost akcionářů přítomných na valné hromadě došlo
i ke změně místa konání nejvyššího orgánu společnosti.
Valná hromada společnosti VAK Chrudim proběhne dne 18.6.2020 v Kongresovém
centru EA Hotelu Kraskov, nedaleko Třemošnice.
Stěžejní informací pro akcionáře je skutečnost, že společnost VAK Chrudim v roce 2019
hospodařila se zikem přesahujícím 2 mil. korun po zdanění. Zpracování účetní závěrky za rok 2019,
její přílohy i další činnosti společnosti (včetně působení jednotlivých volených orgánů VAK
Chrudim) v roce 2019 byly předmětem kontroly nezávislého auditora. Výrok ve Zprávě nezávislého
auditora je bez výhrad. S ohledem k plánovanému rozsahu investic v roce 2020 a následujících,
navrhuje představenstvo společnosti akcionářům přítomným na valné hromadě schválit převedení
dosaženého zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let.
V roce 2020 je na program jednání valné hromady opět zařazena volba člena představenstva
společnosti. Jak je všeobecně známo, byli v roce 2019 během jednání valné hromady zvoleni za členy
představenstva pouze čtyři z navržených kandidátů. Během nadcházející řádné valné hromady bude
akcionářům umožněno zvolit pátého člena představenstva. Již nyní mají možnost všichni akcionáři
společnosti VAK Chrudim předkládat vlastní návrhy kandidátů na tuto pozici.
Již klasickým tématem při jednání s akcionáři je investiční činnost. V průběhu roku žádají
zástupci obcí a měst o zajištění rekonstrukce vodohospodářských sítí v jejich regionu. Oprávněnost
každé z žádostí je posuzována společnou komisí (složená ze zástupců VAK Chrudim a VS Chrudim,
tedy majitele a provozovatele vodárenské infrastruktury), bohužel ne vždy dojde k realizaci, podle
představ vedení obcí a měst. Základními kritérii hodnocení oprávněnosti jsou poruchovost dané sítě
a její předpokládaná délka životnosti. Jako vždy, při plánování investičních akcí, jsou jedním z kritérií
i volné finanční prostředky. Většinu rekonstrukcí a stavebních úprav na svém majetku VAK realizuje
z vlastních prostředků.
Pro informaci je třeba uvést i některé základní údaje doplňující toto téma.
Společnost VAK Chrudim vlastní:
a) 896.182 m vodovodních sítí (respektive vodovodních řadů bez přípojek), na které je odhadem napojeno
89.055 zásobených obyvatel,
b) kanalizačních sítí vlastníme 221.619 m a odhadovaný počet napojených obyvatel je 54.360 (počet
napojených právnických osob není samostatně evidován a není ani společností VAK sledován).
Společnost VAK Chrudim v minulosti nikdy sama nerozšiřovala vodárenskou infrastrukturu, proto
k tomuto účelu nečerpala ani žádné dotační prostředky. Dotace na vybudování kanalizační nebo vodovodní
infratsruktury čerpají přímo akcionáři společnosti, kteří ve většině případů následně tuto infrastrukturu, dle
schválených pravidel, která se zásadně nezměnila od roku 2007, převádí do majetku společnosti VAK.
Na doplnění je třeba uvést, že za posledních 5 let společnost VAK Chrudim investovala do obnovy
vodohospodářských sítí téměř 440 milionů korun a z toho téměř 40 % v Chrudimi a nejbližším okolí.

Od roku 2019 se společnost VAK Chrudim sama uchází o přiznání finančních prostředků z jiných zdrojů.
Pro rok 2020 již máme schváleny dotace ze SFŽP a MZe ČR, mimo jiné i na opravu významné části vodárenské
infrastruktury.
Ze strany akcionářů, odborné i laické veřejnosti jsme často dotazování na počet zaměstnanců. Jak je
uvedeno na našich webových stránkách je počet zaměstnanců společnosti již několik let ustálen na čísle 7.
Přesto, že se jedná o zdánlivě malý kolektiv, každý přesně ví, co se od něho očekává a co má dělat. V rámci
společnosti není nikdo zaměstnán s pracovní náplní zaměřenou výhradně na jednu činnost, např. zpracování
ekonomické agendy, plánování a sledování investičních akcí nebo získávání dotací. Veškerá agenda, kterou
společnost vede, je výsledkem týmové práce všech zaměstnanců společnosti. A za to jim patří dík.
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