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	3. Stanovy společnosti 
	Údaje o počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a členů výkonného vedení
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	Další údaje o akciích
	Změna  podílu  na   hlasovacích  právech,  jednání  ve  shodě, vznik  povinnosti  učinit  nabídku  převzetí 

	Kovářství, podkovářství 
	Sídlo organizační složky společnosti, která se alespoň 10 % podílí na celkovém obratu nebo výrobě či službách poskytovaných společností 

	7. Výroba a dodávka pitné vody
	Zásobování pitnou vodou
	Úpravna vody v Brně – Pisárkách

	Úpravna vody Švařec
	Čerpací stanice a vodojemy
	Provoz čerpacích stanic a vodojemů se z provozního hlediska jevil bez vážných problémů. Veškeré prováděné práce měly charakter preventivních nebo plánovaných oprav. Mezi nejvýznamnější patří  opravy nátěrů potrubí a stěn akumulačních nádrží ve vodojemu Moravany a vodojemu Kuřim. V měsíci září byla provedena v rámci zásobování vodou z VOV přejímka vodojemu Nebovidy. Dezinfekce vody ve vodojemech Čebín a Bosonohy se nadále provádí oxidem chloričitým.
	Na dálkových přivaděčích po celý rok nevznikla žádná porucha s nutností odstávky vody nebo jiného dopadu.
	Centrální vodohospodářský dispečink


	Vodovodní síť
	Výstavba vodovodů  
	Nově zřízené přípojky   
	V roce 2010 bylo u naší společnosti objednáno 444 nových vodovodních přípojek, z nichž bylo realizováno 429 přípojek v celkové délce 2 443,90 m. Za tyto provedené práce činila fakturace zákazníkům 2 793 096,- Kč. Do roku 2011 bylo převedeno 15 objednávek nových vodovodních přípojek. Montáže byly realizovány v součinnosti s opravami havárií vodovodních přípojek.
	Opravené poruchy    
	Výměna vodoměrů
	Preventivní pátrání po skrytých poruchách na vodovodní síti      
	počet poruch hydrantů
	Uzavírání přípojek neplatičů
	V roce 2010 se oproti loňskému roku snížil počet neplatičů vodného a stočného určených k uzavření (v roce 2009 1 446 přípojek). Na základě výzvy účtárny vodného provedli pracovníci nejprve kontrolu uzávěru přípojky a upozornili obyvatele nemovitosti vyvěšením oznámení s datem a hodinou uzavírky. Pokud do určeného termínu majitel nemovitosti dlužnou částku neuhradil, byl mu přívod vody uzavřen. Po uhrazení dlužné částky byla přípojka nejpozději následující pracovní den otevřena. 
	Pravidelné proplachy vodovodní sítě
	V roce 2009 bylo plánováno 1 277 proplachů (1 221 v roce 2009), z nichž bylo realizováno 1 260 (1 199 v roce 2009) a vypuštěno bylo 4 938 m3 vody (5 674 m3 v roce 2009). Mimo pravidelných proplachů byly prováděny i operativní zákroky na výzvu centrálního vodohospodářského dispečinku při stížnostech odběratelů v počtu 8 (13 v roce 2009) s vypuštěním 122 m3 vody (623 m3 v roce 2009).
	8. Čištění a odvádění odpadních vod 
	Kanalizační síť
	Společnost provozovala k 31.12.2010 celkem 1 159 km stokové sítě, z toho 1 063 km ve městě Brně, 37 km v Kuřimi, 23 km v Modřicích, dále 10 km v obci Želešice, 7 km v České,   5 km v Březové nad Svitavou, 6 km v Moutnicích, 6 km ve Štěpánově nad Svratkou a 2 km ve Švařci. Nově bylo k provozování převzato 10 km stok, a to zejména v Brně v MČ – Bosonohy, Řečkovice, Ořešín a v sídlišti Kamechy, u dalších  6,3 km byla provedena celková  obnova.
	Na brněnskou stokovou síť jsou dále napojeny kanalizace z obcí Lipůvka, Moravské Knínice, Ostopovice, Troubsko,  Rozdrojovice,  Ponětovice, Bedřichovice, Podolí, Šlapanice a z oblasti Šlapanicka  nově připojené obce Jiříkovice, Blažovice, Prace, Kobylnice, Tvarožná, Sivice a Pozořice. Díky nově napojeným obcím byl oproti  loňskému  roku   zaznamenám  výraznější  nárůst  množství  převzaté  odpadní vody. Převzato bylo téměř 
	1 657 tis. m³ odpadních vod. Formou dovozu z neodkanalizovaných oblastí z okolí Brna bylo převzato dalších cca 110 tis. m³.
	Na pronajaté síti se v průběhu  roku 2010 vyskytlo 90 vážnějších stavebních havárií, ty nejrozsáhlejší na ulici Horní, Božetěchově, Marie Stejskalové, Dolnopolní, Tenorově, Húskově, Marie Kudeříkové, na Slovanském náměstí, Vídeňské, Františkánské, Žižkově, Jakubském nám. a dvakrát na ulici Horově, Slepé a Turgeněvově. Příčinou vzniku poruch bylo převážně značné stáří stok a jejich opotřebovanost provozem, v tomto období navíc umocněno častějším natlakováním systému z důvodu mimořádně intenzivních dešťových srážek. Všechny případy byly operativně řešeny tak, že nedošlo k omezení odvádění vod z jednotlivých nemovitostí.
	Čištění stokové sítě bylo prováděno především pomocí vysokotlakých kombinovaných vozidel s recyklací, vybrané průlezné a průchodné stoky byly pak čištěny mechanicky. Vyčištěno bylo téměř 407 km stok. Ucpávkové havárie se díky systematickému provádění čištění a revizí sítě  prakticky nevyskytly.
	Pokračovaly práce při monitoringu kanalizace. Pomocí multifunkčních kamerových TV systémů pro optickou inspekci bylo zrevidováno přes 86 km stok. Výsledky revizí jsou průběžně vyhodnocovány a následně je zajišťováno odstraňování zjištěných závad.
	Jedním z nejefektivnějších způsobů odstraňování stavebních lokálních závad je pomocí kanalizačních robotů. Touto velice progresivní metodou bylo opraveno bez jediného výkopu 980 poškozených míst na stokové síti. Práce probíhaly tentokrát v MČ Brno-Bohunice, Řečkovice a přes jejich značný rozsah se života v sídlištích prakticky nedotkly.
	Čištění odpadních vod – Čistírna odpadních vod Brno - Modřice
	9. Inženýrská činnost ve výstavbě 
	10. Vodohospodářský rozvoj
	11. Kontrola kvality vody

	V útvaru kontroly kvality byly v průběhu roku 2010 plněny, obdobně jako v roce 2009, základní úkoly – rozbory pitných, povrchových a odpadních vod a čistírenských kalů. Ve dnech 28.5.2010- 21.6.2010 proběhla v celém útvaru kontroly kvality reakreditace po pěti letech Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.. Reakreditace proběhla ve všech třech laboratořích bez zjištěných neshod. Současně proběhl i mimořádný audit v laboratoři ČOV Brno - Modřice, při kterém byly zakreditovány zkoušky na stanovení  C10-C40, PAU, PCB v kalech, stanovení celkových tuků a olejů v odpadních vodách a dále stanovení síranů a tenzidů metodou průtokové analýzy v pitných, povrchových a odpadních vodách. Během druhé poloviny roku se celý útvar připravoval na mimořádný dozor Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v souvislosti s výměnou vedoucího útvaru kontroly kvality.
	Všechny tři laboratoře v průběhu roku úspěšně absolvovaly řadu kontrolních mezilaboratorních testů ve všech akreditovaných ukazatelích. Tyto testy byly organizovány společnostmi CSLAB, ASLAB, SZÚ a SUEZ ENVIRONNMENT.
	V roce 2008 útvar kontroly kvality zavedl ve všech třech laboratořích systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2005. V březnu 2010 proběhl roční dozorový audit akreditovaným certifikačním orgánem QUALIFORM, a.s., při kterém nebyly zjištěny žádné neshody.
	 Laboratoř Pisárky 
	Činnost laboratoře byla zaměřena především na kontrolu kvality pitné vody brněnské vodovodní sítě a na zdroje pitné vody v prameništi Březová nad Svitavou a dvou malých zdrojů Jelenice a Chochola. Úpravna vody Pisárky byla po celou dobu mimo provoz. V laboratoři pitných vod bylo v tomto roce zpracováno 3 254 vzorků  pitných, podzemních a povrchových vod, ve kterých bylo provedeno  51 800 jednotlivých analýz. Počet vzorků od externích zákazníků v tomto roce činil 37 % z celkového počtu vzorků. Zároveň laboratoř zpracovala 1 009 vzorků  pro laboratoř  odpadních vod ČOV Brno - Modřice. 
	Laboratoř Švařec
	V roce 2010 laboratoř ÚV Švařec prováděla pravidelné monitorovací rozbory surové vody ze zonančních odběrů a z hladiny Vírské přehrady, pitných vod z vodojemů a z vodovodních sítí (Štěpánov nad Svratkou, Doubravník, Křížovice, Skorotice, Chlébské, Dolní Loučky, Újezd, Kaly, předávací místo Štěpánovice) a rozbory vzorků vody z jednotlivých technologických stupňů  na úpravně vody Švařec. 
	Během této doby bylo analyzováno 2 411 vzorků, u kterých bylo stanoveno 40 603 ukazatelů, z toho pro externí zákazníky bylo analyzováno 151 vzorků (1 264 ukazatelů). 
	V roce 2009 bylo analyzováno za toto období 2 853 vzorků, u kterých bylo stanoveno 47 465 ukazatelů. Pokles počtu analyzovaných vzorků (ukazatelů) byl způsoben snížením výroby pitné vody na  úpravně vody Švařec ve druhé polovině roku  (na úpravně se jeden týden vyráběla voda a dva týdny byla úpravna mimo provoz). Počet analyzovaných vzorků pro externí zákazníky je srovnatelný s rokem 2009  (157 vzorků, 1 477 ukazatelů).
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	18. Náležitosti výroční zprávy podle zákona o účetnictví
	a) informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy 
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