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Výroční zpráva za rok 2005

„Vodo! Nemáš ani chuť, ani barvu, ani vůni. 
Nelze Tě ani popsat.
Ochutnáváme Tě, aniž bychom Tě znali. 
Není to tak, že Tě potřebujeme k životu: TY JSI ŽIVOT!“

Antoine de Saint-Exupéry
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1. Úvodní slovo 
Ve Frýdlantu dne 13. 6. 2006

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2005 je prvním, i když ne celým rokem činnosti nově vzniklé společnosti, 
která v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění a  čištění od-
padních vod na Frýdlantsku nahradila Frýdlantské vodárenské sdružení. Tím-
to byla úspěšně dokončena změna právní formy subjektu zajišťujícího uvede-
né služby pro obyvatele osmnáct obcí Frýdlantského výběžku.

Základními principy společnosti jsou:
- spokojenost zákazníků s obecně dostupnou a kvalitní službou
- solidarita zapojených obcí
- jednotná ekonomicky únosná cena vodného a stočného
- hospodárné a efektivní vynakládání prostředků do vodohospodářské infra-

struktury
- kvalitně odvedená práce, především pak dodávka kvalitní pitné vody, odvod 

a čištění odpadních vod, včetně ostatních zakázek

V uplynulém roce byl zpracován podnikatelský záměr společnosti pro roky 
2005–2010, který má mimo dodržování a zachovávání základních principů 
fungování společnosti za úkol obnovit a zmodernizovat hlavní objekty pro 
úpravu vody, vybudovat nový vodohospodářský dispečink, zajistit postupnou 
výměnu zařízení spojených s provozováním vodovodů a kanalizací s ohledem 
na zachování ekonomicky únosné ceny vodného a stočného. Samozřejmo-
stí je kvalitní komunikace se zákazníky, jejímž cílem je zvýšení kvality posky-
tovaných služeb. V souladu s podnikatelským záměrem byly zahájeny práce 
spojené s přípravou projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ za účelem 
zajištění fi nancování projektu prostřednictvím dotace ze strukturálních fon-
dů Evropské unie nebo fi nančních podpor distribuovaných v rámci České re-
publiky. 

V dalších letech společnost čekají velké investice, kroky a rozhodnutí, ale 
z výsledků uplynulého roku 2005 je patrné, že jsou za splnění některých pod-
mínek realizovatelné. 

Ing. Petr Olyšar
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2. Základní údaje o společnosti

Obchodní název:    Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

IČ/DIČ:    25496565/CZ25496565

Sídlo:     Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01

Právní forma:    akciová společnost

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, 
    oddíl B, vložka 1578 

Datum vzniku (zápisu):   6. října 2004

Datum zahájení činnosti:   1. června 2005

Logo společnosti:  

3. Základní kapitál

Základní kapitál Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. činí 130 410 000 Kč 
a je rozdělen na 1 134 kusů akcií na jméno o nominální hodnotě 115 000 Kč. 
Emise akcií byla vydána ke dni 27. září 2005. 

Všechny akcie jsou vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. Jedi-
ným držitelem všech akcií je Frýdlantské vodárenské sdružení, IČ: 46746552, 
se sídlem Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, PSČ 464 13
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4. Předmět podnikání společnosti

Předměty podnikání společnosti jsou:

- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- specializovaný maloobchod
- velkoobchod
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Hlavní činností z uvedených předmětů podnikání Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s. je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 
Činnosti spojené s prováděním staveb, maloobchodem a velkoobchodem 
jsou prováděny v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s řádným vykonává-
ním hlavní podnikatelské činnosti, např. provádění vodovodních a kanalizač-
ních přípojek, prodej náhradních dílů na přípojky. 

5. Orgány společnosti v roce 2005

představenstvo předseda Ing. Dan Ramzer
  členové  Ing. Petr Olyšar      Jana Machová

dozorčí rada předseda Stanislav Smutný
  členové  Jan Baborák      Libor Hanzl
    Josef Konkus      František Kryšpín
    Pavel Lžíčař      Jaroslav Maděra
    Bohumil Mádle      Marie Matušková
    Ing. Petr Pávek      Ing. Jan Pospíšil
    Petr Strnad      Vladimír Stříbrný
    Jaromír Toman      Josef Valášek
    František Vrátný      Robert Wildner
    Jindřich Wurm

výkonné vedení ředitel   Ing. Petr Olyšar
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6. Organizační struktura a stav zaměstnanců

Struktura společnosti je velice jednoduchá. Je tvořena třemi provozy, které 
řídí pověření vedoucí (viz graf níže). Provozně společnost vede a navenek za-
stupuje ředitel společnosti, který je zároveň členem představenstva. 

Celkový počet zaměstnanců k 1. lednu 2005 33 
(Frýdlantské vodárenské sdružení)
Celkový počet zaměstnanců k 1. červnu 2005 31
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2005 30

VALNÁ HROMADA (1 akcionář)
DOZORČÍ RADA (18 členů)

PŘEDSTAVENSTVO (3 členi)

ŘEDITEL

PROVOZ
VODOVODŮ 

A KANALIZACÍ

vedoucí: Josef Dobiáš
počet pracovníků: 9

PROVOZ ÚPRAVEN 
VODY A ČISTÍREN 
ODPADNÍCH VOD

vedoucí: Jiří Polma
počet pracovníků: 11

PROVOZ
TECHNICKO-

EKONOMICKÝ

vedoucí: Jana Machová
počet pracovníků: 6

Struktura zaměstnanců dle vzdělání: - vysokoškolské   2
    - vyšší odborné   1
    - střední odborné, gymnázium 7
    - vyučen              19
    - základní   - základní   - základní 1

Další případné snižování počtu zaměstnanců za účelem snižování mzdových 
prostředků je přímo závislé na zavedení automatizace a dálkového přístu-
pu na některých provozech společnosti (ÚV Frýdlant, ÚV Bílý Potok, vodo-
hospodářský dispečink).
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7. Majetek společnosti

Majetek společnosti byl vložen do společnosti na základě smlouvy o vkla-
du podniku, kterým bylo Frýdlantské vodárenské sdružení, ke dni 1. červ-
na 2005. Majetek je tvořen především vodohospodářskou infrastrukturou. 
I další, ať už nemovitý či movitý majetek, je spojen s provozováním vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Rozsah vodohospodářské infrastruktury je uveden v majetkové a provozní 
evidenci vodovodů a kanalizací, která je zpracována v souladu s ustanovením 
§5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou po-
třebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle ustano-
vení §5–§7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Údaje jsou 
každoročně aktualizovány a předávány Městskému úřadu Frýdlant, odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu úřa-
du, do 28. února následujícího roku. Majetková a provozní evidence je k na-
hlédnutí připravena v sídle společnosti (vybrané údaje jsou uvedeny v bodě 
8. této zprávy).    

Vybrané údaje z rozvahy (bilance) společnosti (údaje uváděny v tis. Kč):

bilance ke dni 31. 12. 2004 31. 12. 2005

dlouhodobý majetek 70 124 703

dlouhodobý nehmotný majetek 70 55 

dlouhodobý hmotný majetek 0 124 648 

dlouhodobý fi nanční majetek 0 0

oběžná aktiva 2 054 14 649 

časové rozlišení 0 3 977 
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Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. má navíc uzavřeny nájemní smlouvy 
na další vodohospodářskou infrastrukturu, kde provozuje svoji činnost svým 
jménem na svůj náklad. Jedná se o tyto smlouvy:

1. smluvní strana:  Město Hejnice, IČ 00262803
předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Hejnice

    kanalizace pro veřejnou potřebu Hejnice

2. smluvní strana:  Město Nové Město pod Smrkem, 
    IČ 00263036

předmět smlouvy: čistírna odpadních vod 
    Nové Město pod Smrkem
    kanalizace pro veřejnou potřebu 
    Nové Město pod Smrkem

3. smluvní strana:  Obec Dolní Řasnice, IČ 00262757
předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – 

    I., II., III. etapa 

Kompletní rozvaha je součástí přílohy č. 3P.
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8.1. VODOVODY

Rok 2002 2003 2004 2005

počet zásobených obyvatel osoby 18 680 18 846 18 936 18 936
počet vodovodů ks 3 3 3 3
délka vodovodní sítě bez přípojek km 152 229 229 231
počet vodovodních přípojek ks 4 674 5 090 5 134 5 169
odhad délky vodovodních přípojek km 46 47 48 49
počet osazených vodoměrů ks 4 706 4 650 4 694 4 729
počet úpraven vody ks 2 2 2 2
celková kapacita vodojemů m3 6 800 7 620 7 620 7 620
kapacita zdrojů podzemní vody l/s 48 48 48 48
voda technologická tis. m3 28 28 27 28
voda vyrobená celkem tis. m3 1 823 1 849 1 807 1 786
     z toho podzemní voda tis. m3 1 221 1 179 1 198 1 212
     z toho povrchová voda tis. m3 602 670 609 574
voda převzatá tis. m3 0 0 0 0
voda předaná tis. m3 0 0 0 0
voda vyrobená, určená k realizaci tis. m3 1 823 1 849 1 807 1 786
voda fakturovaná tis. m3 1 042 1 024 1 006 976
     z toho domácnostem tis. m3 746 786 775 759
     z toho zemědělství tis. m3 15 18 17 19
     z toho průmyslu tis. m3 281 0 0 0
     z toho ostatní tis. m3 0 220 214 198
ztráty v trubní síti tis. m3 654 693 671 678
vlastní spotřeba vody tis. m3 110 114 111 113
ostatní voda nefakturovaná tis. m3 17 18 19 19
vodné Kč/m3 14,47 15,08 15,44 19,29

Kč/m3 s DPH 15,19 15,83 16,21 20,26

8. Základní vodohospodářské údaje 

V tabulkách jsou uvedeny základní vodohospodářské údaje Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a. s. za posledních pět let. Údaje z let 2002–2004 jsou 
převzaty z Frýdlantského vodárenské sdružení. Rok 2005 je uváděn v kumu-
laci i s obdobím od 1. ledna do 31. května 2005, kdy provozování vodovodů 
a kanalizací zajišťovalo Frýdlantské vodárenské sdružení.
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Rok 2002 2003 2004 2005

počet obyvatel napojených na 
kanalizaci osoby 13 900 13 120 13 145 13 145

počet obyvatel na ČOV osoby 13 900 13 120 13 145 13 145
    z toho na mechanickou osoby 320 320 320 320
    z toho na mechanicko-biologickou osoby 13 580 12 800 12 825 12 825
    z toho s likvidací P, N osoby 13 580 12 800 12 825 12 825
délka kanalizační sítě km 51 40 40 40
počet kanalizačních přípojek ks 1 482 1 487 1 493 1 496
odhad délky kanalizačních přípojek km 10 11 12 12
voda vypouštěná do vodních toků tis. m3 2 331 1 845 2 137 2 247
odpadní vody do kanalizace tis. m3 524 572 584 516
    z toho splaškové tis. m3 361 488 528 516
    z toho průmyslové tis. m3 163 84 56 0
množství čištěných vod tis. m3 2 331 1 845 2 137 2 247
    z toho splaškových tis. m3 337 488 528 516
    z toho průmyslových tis. m3 163 84 56 0
    z toho balastních tis. m3 1 831 1 273 1 553 1 731

stočné

Kč/m3 

b. DPH 20,00 20,00 19,06 26,53
Kč/m3 

s DPH 21,00 21,00 20,01 27,86

8.2. KANALIZACE

8.3. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Rok 2002 2003 2004 2005
počet ČOV ks 3 3 3 3
    z toho mechanické ks 1 1 1 1
    z toho mechanicko-biologické ks 2 2 2 2
kapacita ČOV m3/den 3 516 3 516 3 516 3 516
    z toho mechanické m3/den 76 76 76 76
    z toho mechanicko-biologické m3/den 3 440 3 440 3 440 3 440
množsví čištěných odpadních vod tis. m3 721 597 550 537
    z toho mechanicky tis. m3 24 22 22 21
    z toho mechanicko-biologicky tis. m3 697 575 528 516
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9. Činnost společnosti v roce 2005

9.1. VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Mimo běžné zajištění činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. bylo 
hlavními výsledky práce vedení společnosti zpracování podnikatelského zá-
měru pro roky 2005–2010, dokončení změny právní formy subjektu provo-
zujícího vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu na území Frýdlantského 
výběžku a zajištění kladného hospodářského výsledku při výrazném poklesu 
fakturovaného množství vodného.   

9.2. PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Zajišťuje provoz, údržbu a výstavbu (společně s technicko-ekonomickým 
úsekem) vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Během roku pracov-
níci provozu odstranili 55 poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních 
řadech. Náklady na odstranění těchto poruch dosáhly částky 547 430 Kč. 
V této částce je zahrnuta i výměna 98 m vodovodního řadu v obci Dětřichov, 
který byl v havarijním stavu, při nákladu 92 837 Kč.   

V rámci postupných rekonstrukcí a rozvoje vodárenské infrastruktury byla 
v roce 2005 realizována výstavba „Vodovodu Ferdinandov–Hejnice“ v délce 
vyměněných a nových řadů 1 294 m o celkovém investičním nákladu přesa-
hujícího 2 mil. Kč. Dodavatelem zemních prací byla fi rma Ještědská stavební 
společnost, spol. s r. o., montážní práce na vodovodních řadech byly prová-
děny svépomocí. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce dvou vodáren-
ských objektů, a to vodojemu a čerpací stanice ul. Celní v Novém Městě pod 
Smrkem a vodojemu Dětřichov o celkovém objemu prací 104,5 tis. Kč.

9.3. PROVOZ ÚPRAVEN VODY A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Provoz úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok probíhal bez větších závad. Byly 
prováděny běžné udržovací práce a opravy. Mimoto došlo na obou úprav-
nách vody k výměně nevyhovujících dávkovacích zařízení chlóru značky 
Advance za modernější chlorátory značky Aldos v hodnotě přes 230 tis. Kč. 
Uvedená výměna byla provedena na základě doporučení revizní zprávy. 
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Na úpravně vody Frýdlant došlo dále k celkové rekonstrukci střechy, výměně 
zpětných klapek a k opravě stavidel jímacího objektu. 

U obou úpraven vody je počítáno s celkovou rekonstrukcí. Na základě pro-
jektových studií jsou odhadovány náklady na rekonstrukci úpravny Frýdlant na 
166 mil. Kč a na rekonstrukci úpravny Bílý Potok na 85 mil. Kč. Obě technic-
ko-ekonomické studie zpracovala společnost Hydroprojekt CZ, a. s.

Čistírny odpadních vod v Novém Městě pod Smrkem a v Hejnicích pracovaly 
v uplynulém roce bez závad, byly dodrženy veškeré ukazatele vypouštěných 
odpadních vod dané příslušnými vodoprávními rozhodnutími. U obou čistíren 
odpadních vod byla provedena periodická výměna čerpadel. Navíc u čistírny 
Nové Město pod Smrkem byla provedena výměna řídícího počítače a aktua-
lizace řídícího systému. Výměna počítače byla vyvolána jeho poškozením při 
bouřce. 

9.4. PROVOZ TECHNICKO-EKONOMICKÝ
Zajišťuje veškeré administrativní, ekonomické a účetní aktivity společ-
nosti. Právě na tomto provozu ležela největší tíha činností spojených se 
změnou právní formy provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu. Navíc v roce 2005 došlo k přechodu na nový účetní program 
zn. ABRA – GOLD.
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10. Finanční a účetní situace společnosti 

Celková fi nanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2005 je patrná 
z účetní uzávěrky za uplynulý rok, která je společně se zprávou auditora sou-
částí přílohy č. 3P. „Účetní závěrka za rok 2005 včetně zprávy auditora“.
  
Činnost účetní jednotky:
Společnost se věnovala rozvoji vodárenské infrastruktury a získávání nových 
zákazníků.

Finanční a nefi nanční informace:
Po konci rozvahového dne nenastaly žádné významné skutečnosti, které 
by měly vliv na fi nanční situaci a výsledky hospodaření společnosti, a které 
by nebyly popsány v účetní uzávěrce, která je součástí této výroční zprávy. 
Společnost v uplynulém roce nevyvíjela aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, 
ani v pracovněprávních vztazích. Aktivity v oblasti životního prostředí patří 
mezi základní činnosti společnosti (především odvádění a čištění odpadních 
vod). Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 

Předpokládaný budoucí vývoj činnosti účetní jednotky:
Společnost plánuje v období let 2006–2010 především realizaci sdružené-
ho projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic 
přes 270 mil. Kč. Každoročním plánem společnosti je získat nové odběrate-
le pitné vody a dodavatele odpadních vod, cílem je zastavit pokles množství 
vodného a stočného. Bude prováděna postupná modernizace vodárenské in-
frastruktury a provozních zařízení. 

Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů 
a akcií, zatímních listů a obchodních podílů ovládající osoby:   
Účetní jednotka nevlastní žádné výše uvedené fi nanční papíry, ani investice.
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Konečný hospodářský výsledek účetní jednotky ke dni 31. 12. běžného roku:
hospodářský výsledek 2004 2005

ztráta - 28 tis. Kč x

zisk x + 136 tis. Kč

Pohledávky společnosti:
pohledávky

stav ke dni  celkem neuhrazené po době splatnosti

1. 1. 2005 x x

1. 6. 2005 4 511 tis. Kč 1 155 tis. Kč

31. 12. 2005 5 052 tis. Kč 1 279 tis. Kč

Cena vodného a stočného platná v roce 2005:
vodné stočné

cena za m3 bez DPH  19,29 Kč 26,53 Kč

sazba DPH 5 % 5 %

cena za m3 s DPH  20,26 Kč 27,86 Kč

Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného za rok 2005:

porovnání za rok 2005
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. p římý materiál 3 626,30 3 836,70 23,80 10,00

2. přímé mzdy 3 533,90 3 580,80 1 856,90 1991,50

3. ostatní přímé náklady 8 052,60 8 637,80 10 111,20 10 006,23

4. výrobní režie 0,00 0,00 0,00 0,00

5. správní režie 2 826,00 2 067,44 1 996,80 1 645,53

6. náklady celkem 18 058,80 18 122,74 13 988,70 13 653,26

7. fakturovaná voda (tis. m3) 976,30 1 005,00 525,00 530,00

8. náklady na m3 18,50 18,03 26,65 25,76
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Porovnání nákladovosti vodného a stočného bylo provedeno v kumulaci za 
celý rok 2005, tedy i za období od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005, kdy provoz vo-
dovodů a kanalizací na území Frýdlantského výběžku zajišťovalo Frýdlantské 
vodárenské sdružení. Proto je ve skutečných nákladech započítán oceňova-
cí rozdíl ve výši 1 278 tis. Kč, který nebyl zahrnut do kalkulace ceny na rok 
2005.

Zpráva auditora:
Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. za uplynulý rok 2005 
bylo ověřeno auditorskou společností VGD, s. r. o. se sídlem Soukenné nám. 
115/6, 460 01 Liberec 1. Výsledkem ověření byl kladný výrok auditora. Zprá-
va auditora je nedílnou součástí této výroční zprávy.

Ve Frýdlantu dne 13. 6. 2006

Zprávu zpracoval:  Ing. Petr Olyšar 
    ředitel, člen představenstva

Zprávu ověřili:   Ing. Dan Ramzer 
    předseda představenstva

    Jana Machová 
    člen představenstva
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Příloha č. 1P.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
dle §66a odstavce 9) až 12) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

I. Ovládající osoby naší společnosti 
Frýdlantské vodárenské sdružení    Frýdlantské vodárenské sdružení    Frýdlantské vodárenské sdružení 100% podíl
se sídlem Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, PSČ 464 13  
IČ: 46746552, DIČ: CZ46746552

- nejvyšší orgán:  Sbor zástupců
- statutární zástupce: Ing. Petr Olyšar, ředitel 

II. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Frýdlantské vodárenské sdružení nemá podíl u dalších osob.

III. Obchodní styk mezi ovládanou a ovládající osobou 
V účetním období roku 2005 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. 
(ovládaná osoba) a Frýdlantským vodárenským sdružením (ovládající osoba) 
proběhl tento rozsah obchodních transakcí:

závazky pohledávky

celkem uhrazené neuhrazené celkem uhrazené neuhrazené

0 0 0 199 tis. Kč 0 199 tis. Kč

Pohledávky Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. u Frýdlantského vodá-
renského sdružení vznikly v rámci provedení změny právní formy provozova-
tele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na Frýdlantském výběžku při 
vkladu podniku Frýdlantské vodárenské sdružení do Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s. 

Ve Frýdlantu dne 13. 6. 2006

Ing. Dan Ramzer     Ing. Petr Olyšar 
předseda představenstva   člen představenstva
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Příloha č. 2P.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU 
dle §192 odstavce 2) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Předkladatel zprávy: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
   se sídlem Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01
   zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., 
   oddíl B, vložka 1578
   IČ/DIČ: 25496565/CZ25496565

Předměty podnikání: 1. provozování vodovodů a kanalizací 
       pro veřejnou potřebu
   2. specializovaný maloobchod
   3. velkoobchod
   4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Majetek společnosti byl vložen do společnosti na základě smlouvy o vkla-
du podniku, kterým bylo Frýdlantské vodárenské sdružení, ke dni 1. červ-
na 2006. Majetek je tvořen především vodohospodářskou infrastrukturou. 
I další ať už nemovitý či movitý majetek je spojen s provozováním vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Rozsah vodohospodářské infrastruktury je 
uveden v majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizací, která je zpra-
cována v souladu s ustanovením §5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.    
Podrobný rozpis majetku je uveden v příloze k účetní uzávěrce (viz příloha 
č. 3P. „Účetní závěrka za rok 2005 včetně zprávy auditora“), která je nedíl-
nou součástí této zprávy.
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Společnost má dále uzavřeny nájemní smlouvy na další vodohospodářskou 
infrastrukturu, kde provozuje svoji činnost. Jedná se o tyto smlouvy:

1. smluvní strana:  Město Hejnice, IČ 00262803
předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Hejnice

    kanalizace pro veřejnou potřebu Hejnice

2. smluvní strana:  Město Nové Město pod Smrkem, 
    IČ 00263036

předmět smlouvy: čistírna odpadních vod 
    Nové Město pod Smrkem
    kanalizace pro veřejnou potřebu 
    Nové Město pod Smrkem

3. smluvní strana:  Obec Dolní Řasnice, IČ 00262757
předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – 

    I., II., III. etapa 

Společnost plánuje v období let 2006–2010 především realizaci sdružené-
ho projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic 
přes 270 mil. Kč. Bude prováděna postupná modernizace další vodárenské 
infrastruktury a provozních zařízení. 

Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2005.

Ve Frýdlantu dne 13. 6. 2006

Ing. Dan Ramzer     Ing. Petr Olyšar 
předseda představenstva   člen představenstva
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Příloha č. 3P.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005 VČETNĚ ZPRÁVY AUDITORA
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Příloha č. 4P.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ 
SPOLEČNOSTI,  A. S.

Vážení členové dozorčí rady a členové představenstva, vážení hosté,
dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. pracovala v roce 2005 
v osmnáctičlenném složení.

Dozorčí rada zasedala v roce 2005 celkem třikrát. Její činnost se odvíjela od 
hlavních úkolů, které jí ukládají zákony a platné stanovy společnosti, tj. dohled 
nad výkonem působnosti představenstva a nad podnikatelskou činností spo-
lečnosti a stanovovala její hlavní strategické cíle, mimoto se členové dozorčí 
rady účastnili výběrových řízení na zakázky vypisované společností. Dozorčí 
rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. prováděla průběžnou kontrolu 
činnosti společnosti, včetně jejího hospodaření.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. byla o stavu, aktuál-
ních úkolech a vývoji hospodaření průběžně informována. Lze konstatovat, že 
spolupráce představenstva a dozorčí rady byla na velmi kvalitní úrovni.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. přezkoumala a pro-
věřila účetní uzávěrku, výroční zprávu a doporučuje valné hromadě oba tyto 
dokumenty schválit. 

V uplynulém období dozorčí rada nezjistila žádné porušení povinností členů 
představenstva, ani nedostatky v hospodaření společnosti a konstatuje, že 
představenstvo i vedení společnosti zabezpečují její chod v rámci schválené-
ho podnikatelského záměru.

Jaroslav Maděra
předseda dozorčí rady
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