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1.

SPOLEČNOST THERMAL PASOHLÁVKY
PASOHLÁVKY A.S.
A.S.

1.1.
1.1.

Stručná
Stručná historie
historiespolečnosti
společnosti

Založení akciové společnosti Thermal Pasohlávky, a.s. schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje dne 9. listopadu 2006. Následně byla tato společnost dne 26. ledna 2007 zapsána do
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4822. Zakladateli a
jedinými akcionáři společnosti jsou Jihomoravský kraj a obec Pasohlávky.
Základní kapitál činil 107 mil. Kč a byl rozvržen na 214 kmenových akcií znějících na jméno
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč. Jihomoravský kraj upsal 120 ks akcií, jež
splatil peněžitým vkladem v celkové výši 60 mil. Kč. Obec Pasohlávky vstoupila do společnosti
nepeněžním vkladem pozemků v dané lokalitě v hodnotě 47 mil. Kč.
Základní kapitál společnosti byl na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1. října
2008 zvýšen z na celkovou výši 147 125 000 Kč. Základní kapitál je rozdělen na 214 ks
kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500 000
Kč, a na 214 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé
akcie 187 500 Kč.
Sídlem společnosti jsou Pasohlávky č.p. 1, PSČ 691 22, společnost však na základě nájemní
smlouvy užívá kanceláře v objektu IBC na adrese Příkop 4, Brno.

1.2.
1.2.

Cíl
Cíl společnosti
společnosti

Účelem založení akciové společnosti Thermal Pasohlávky je připravit zónu pro budoucí plnohodnotné
lázeňské a rekreační využití, tj. projektově, majetkoprávně a finančně zajistit především realizaci páteřní
dopravní a technické infrastruktury, připravit projekt na poloostrově a archeologický park na Římském
vrchu. Dalším cílem je koordinovat aktivity dalších investorů vstupujících do území a zajistit marketing
areálu jako celku.
Společnost Thermal Pasohlávky je jedním z významných vlastníků pozemků v této zóně. Kromě
výstavby na vlastních pozemcích hodlá přispět i k realizaci celkového záměru, a to koordinací přípravy
území, jeho zpřístupněním a vybudováním technické infrastruktury.
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1.3.
1.3.

Orgány společnosti
společnosti
Orgány

Valná hromada
Působnost valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu společnosti je stejně jako v případě
představenstva a dozorčí rady vymezena ve stanovách společnosti. Valná hromada byla od data
založení společnosti svolána čtyřikrát.
Dozorčí rada:
Dozorčí rada společnosti pracuje od 20. června 2008 v následujícím složení:
Předseda dozorčí rady

Ing. Milan Venclík

Člen dozorčí rady

Mgr. Václav Božek

Člen dozorčí rady

Jan Duda

Člen dozorčí rady

Ing. Václav Eliáš

Člen dozorčí rady

Ing. Stanislav Juránek

Člen dozorčí rady

Stanislav Navrkal

Statutární orgán – představenstvo:
Představenstvo se schází v předem schváleném termínu, zpravidla jednou za dva týdny. Od
založení společnosti proběhlo 51 jednání představenstva. Představenstvo pracuje v následujícím
složení:
Předseda představenstva

Ing. Ilja Kašík, CSc.

Člen představenstva

Ing. arch. Lydie Filipová

Člen představenstva

Tomáš Ingr

1.4.
1.4.

Organizační struktura
strukturaspolečnosti
společnosti

Činnost společnosti zajišťují členové představenstva a jeden zaměstnanec s úvazkem 20 hodin
týdně. Členové představenstva Ing. Ilja Kašík a Ing. arch. Lydie Filipová, dále člen dozorčí rady
Ing. Václav Eliáš, mají uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve společnosti, spojené s vyplácením
odměn.
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Vybrané služby související s chodem společnosti jsou zajišťovány na základě smluv s externími
dodavateli.

2.

ČINNOST SPOLEČNOSTI
SPOLEČNOSTI V
V ROCE
ROCE 2008

2.1.
2.1.

Strategické podklady
podklady
Strategické

V prvním čtvrtletí roku 2008 byly dokončeny dvě zásadní strategické studie, nezbytné jak pro
zformulování střednědobé strategie rozvoje území, pro konceptualizaci modelů vztahů důležitých
aktérů a definování role společnosti Thermal Pasohlávky a.s. v nich, tak i pro rozhodování
v krátkodobém časovém horizontu:


Předběžná technicko-ekonomické studie projektu „Thermal Pasohlávky“



Finanční zabezpečení projektu Thermal Pasohlávky

V průběhu zpracování a po dokončení studií byly výsledky a závěry z nich plynoucí průběžně
projednávány a prezentovány na jednáních dozorčí rady. Výsledky výše uvedených dvou strategických
studií posloužily jako podklad pro modifikaci podnikatelského plánu společnosti.

2.2.

Podnikatelský záměr
záměr
Podnikatelský

Současná činnost společnosti vychází z „Podnikatelského záměru Thermal Pasohlávky a.s.“.
Tento dokument navazuje na „Koncept podnikatelského záměru“ z června 2007 a byl projednán
a následně schválen dozorčí radou dne 20. června 2008. Podnikatelský záměr identifikuje dva
stěžejní projekty rozvoje zájmového území:


Projekt technické a dopravní infrastruktury



Projekt na poloostrově

U obou projektů jsou v podnikatelském záměru definovány podmínky realizace projektu,
vymezena rizika a stanoven časový plán.

2.2.1.
infrastruktury
2.2.1. Projekt
Projekttechnické
technickéa adopravní
dopravní
infrastruktury

Projekt technické a dopravní infrastruktury (dále TDI) zajistí v celém území možnost připojení na
infrastrukturu a prostupnost v celém rozvojovém území.

A/
Projektová příprava
příprava aa inženýrská
inženýrská činnost
A/ Projektová
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Pro projekt byla zpracována dokumentace pro územní řízení, která byla dovršena pravomocným
územním rozhodnutím s platností do počátku roku 2009. Pro získání stavebního a dalších
povolení bylo nezbytné zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Majetkoprávně je projekt připravený. Obec Pasohlávky převede do vlastnictví společnosti
pozemky pro stavbu definované v územním rozhodnutí (dříve ve vlastnictví MEI Moravia s.r.o.,
PF ČR a MF ČR), čímž se zvýší rovněž kapitál společnosti (celkem se jedná o cca 1,2 ha výměry
pozemků).
Ve druhém pololetí roku 2008 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a
dokumentace pro výběr zhotovitele. Společnost spolu s inženýrskou firmou vyvíjí intenzivní
činnost pro získání dílčích stavebních povolení.
V průběhu zpracování byl projekt rozšířen o cyklostezku, která bude součástí mezinárodní
cyklostezky Brno-Vídeň, a optický kabel.

B/
B/ Příprava
Příprava území
území pro
pro výstavbu
výstavbu technické
technické aa dopravní
dopravní infrastruktury
infrastruktury
Ze zákona č. 20/1987 Sb. vyplývá povinnost provést na území určeném k výstavbě TDI
archeologický průzkum. Stavebník je povinen již ve fázi přípravy stavby oznámit svůj záměr
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území archeologický průzkum. Z těchto důvodů představenstvo uzavřelo dohodu o
provedení záchranného archeologického průzkumu s Archeologickým ústavem AV ČR.
Vlastnímu průzkumu předcházelo:


vytyčení pozemků,



odstranění porostu



postupná skrývka ornice v celé délce páteřní komunikace.

Archeologický průzkum probíhal v souladu s dohodou o provedení archeologického záchranného
průzkumu v období březen – červenec 2008, a to téměř v celé délce páteřní komunikace. Výjimku
tvoří území ležící na komunikaci v zastavěné části obce, které bylo na podnět představenstva
z průzkumu vyňato. V tomto smyslu byla dohoda s AÚ AVČR upravena dodatkem tak, aby
archeologický průzkum v této části budoucí stavby páteřní komunikace byl proveden až těsně
před vlastní stavbou.
Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu byla dokončena a předána 30. listopadu 2008.
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2.2.2.
2.2.2. Projekt
Projektna
napoloostrově
poloostrově

A/ Urbanistické
A/
Urbanistické řešení
řešení zájmového území
První kroky přípravy území, kde se nachází pozemky ve vlastnictví společnosti - jde především o
pozemky p.č. 3163/590, 3163/591 a 3163/596 - musí vycházet z urbanistického řešení, které
navrhne funkční využití a urbanistické a architektonické podmínky zástavby, včetně napojení na
páteřní dopravní a technickou infrastrukturu. Jedinými dosavadními podklady až dosud byly
stávající územní plán obce a urbanisticko-krajinářská studie, zpracovaná v roce 2005. Proto
představenstvo zadalo zpracování urbanistické studie. První varianta řešení byla dokončena ve 4.
čtvrtletí roku 2008.

B/
Architektonická studie
studie vstupního
vstupního objektu
objektu
B/ Architektonická
Prvním krokem Projektu na poloostrově je realizace vstupního objektu, v němž bude umístěno
turistické informační centrum a konferenční sál, prezentace bohatých archeologických nálezů
v území, a další funkce, například expozice vinařství nebo sadařství. V duchu tohoto záměru byla
zpracována architektonická studie, která prověřila možnosti realizace tohoto objektu.

2.3.

se strategickým
strategickým významem
významem
Námět na projekt
projekt se

V rámci přípravy financování reagovala společnost na výzvu, vyhlášenou Radou regionu
soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod, která se týkala námětů na projekty se strategickým významem.
Na konci roku 2008 byl předložen zpracovaný materiál, který prezentuje strategický projekt
s názvem „Rekreační lázeňská zóna a archeopark Pasohlávky“, členěný na 4 podprojekty:


Páteřní technická a dopravní infrastruktura



Vstupní multifunkční objekt



Rozvoj lázní na poloostrově



Archeopark na Římském vrchu
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3.
3.

ZÁVĚR
ZÁVĚR

3.1.
3.1.

Projekt
infrastruktury
Projekt technické a dopravní
dopravní infrastruktury

9

V současnosti probíhají aktivity, vyvolané stavebním a vodoprávním řízením. Jde mj. o prověření
kapacity čistírny odpadních vod v Pasohlávkách a stavu hlavního sběrače splaškové kanalizace.
Studie nezbytných opatření včetně posudku bude dokončena do konce května 2009.
Jednotlivé dílčí problémy jsou řešeny v rámci inženýrské činnosti.

3.2.
3.2.

Zabezpečení
Zabezpečení zdrojů
zdrojů pitné vody

Nedostatek pitné vody v území je limitujícím faktorem

rozvoje území.

V roce 2005 byla

s použitím dotace JMK ověřena využitelnost zdroje pitné vody v prameništi Nová Ves. Pokračují
jednání se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., jejichž cílem je dohoda o vystrojení
tohoto vrtu, jeho napojení na vodovodní síť a následná garance zabezpečení pitné vody pro
lázeňskou a rekreační zónu v Pasohlávkách. Rovněž pokračuje příprava nezbytných podkladů.
Pro rozšíření zásobování pitnou vodou rozhodlo představenstvo o vybudování nových zdrojů
pitné vody v lokalitě Ivaň a provedení dlouhodobých čerpacích zkoušek. Ve spolupráci s firmou
Geotest Brno byly v katastru obce Ivaň vytipovány staré vrty potřebné vydatnosti a kvality vody a
v jejich blízkosti budou v roce 2009 zahájeny vrtné práce na dvou nových vrtech.
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4. 4.
4.

PŘEDPOKLÁDANÝ
PŘEDPOKLÁDANÝ
VÝVOJ
VÝVOJ
PŘEDPOKLÁDANÝ
VÝVOJ

Další
Další
vývoj
vývoj
činností
činností
Thermal
Thermal
Pasohlávky
Pasohlávky
a.s.,a.s.,
které
které
vycházejí
vycházejí
ze ze
schváleného
schváleného
podnikatelského
podnikatelského
plánu,
plánu,
naváže
naváže
na na
průběh
průběh
aktivit
aktivit
úspěšně
úspěšně
realizovaných
realizovaných
v letech
v letech
2007-08.
2007-08.
Projekt
Projekt
dopravní
dopravní
a technické
a technické
infrastruktury
infrastruktury
je ve
je ve
stadiu
stadiu
stavebně-povolovacího
stavebně-povolovacího
procesu.
procesu.
Náklady
Náklady
na na
jeho
jeho
realizaci
realizaci
činíčiní
ccacca
170170
mil.mil.
Kč.Kč.
ProPro
projekt
projekt
na na
poloostrově
poloostrově
je zpracována
je zpracována
územní
územní
studie
studie
a architektonická
a architektonická
studie
studie
multifunkčního
multifunkčního
vstupního
vstupního
objektu.
objektu.
Další
Další
kroky
kroky
realizace
realizace
podnikatelského
podnikatelského
záměru
záměru
společnosti
společnosti
jsou
jsou
v současné
v současné
fázifázi
přípravy
přípravy
závislé
závislé
především
především
na na
dořešení
dořešení
struktury
struktury
financování.
financování.

V Brně
V Brně
dnedne
12.12.
května
května
2009
2009

Ing.Ing.
IljaIlja
Kašík,
Kašík,
CSc.
CSc.

Ing.Ing.
arch.
arch.
Lydie
Lydie
Filipová
Filipová

předseda
předseda
představenstva
představenstva

členka
členka
představenstva
představenstva

Ing.Ing.
Tomáš
Tomáš
Ingr
Ingr
členčlen
představenstva
představenstva
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHY

Součástí této výroční zprávy je:
•

Účetní závěrka za období 01.01.2008 - 31.12.2008

•

Výrok auditora k účetní závěrce za období 01.01.2008 - 31.12.2008

•

Výrok auditora k výroční zprávě za rok 2008
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