Zápis
z mimořádné valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
konané dne 7. dubna 2016

Přítomni : podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí
Přítomno : 19 členů = město Příbram 45 hlasů + 18 obcí á 1 hlas = celkem
přítomno 63 hlasů, valná hromada je usnášeníschopná

Nepřítomno : 2
z toho

omluveni : 0
neomluveni : 2

Zaměstnanci Svazku obcí : Ing. Lubomír Mixl , Josef Benda
Právní služba Svazku- JUDr. Petr Košťál
Pověření k zastupování na valné hromadě předal:
•

za obec Háje – JUDr.Jana Krylová / na dobu neurčitou/

•

za obec Pečice – pan Zdeněk Kiss

•

za obec Drásov – paní Ivana Matějů /na dobu do 31.12.2016/

•

za obec Hluboš – ing.Vladimír Kovalčík

•

za obec Daleké Dušníky – pan Josef Krubner

Jednání zahájil ve 13.00 hod ing. Lubomír Mixl jakožto manažer Svazku obcí,
který přivítal přítomné zástupce členských obcí Svazku a konstatoval, že mimořádná
valná hromada je schopna usnášení. Uvedl, že dnešní mimořádnou valnou hromadu
svolal na základě žádosti členských obcí Milín, Lazsko, Lešetice, Pečice, Trhové
Dušníky, Dubno, Nečín, Daleké Dušníky, Dlouhá Lhota, Ouběnice, Modřovice ze dne
14.března 2016, a to vzhledem k tomu, že Svazek obcí nemá v současné době
řádně zvoleny členy správní rady. Na funkci předsedajícího dnešní mimořádné VH
navrhuje předsedu revizní komise pana Milana Smíška –starostu obce Trhové
Dušníky.
Vzhledem k tomu, že nebyl podán jiný návrh dal k tomuto návrhu hlasovat.
Hlasování -

Pro : 62

Proti : 0

Zdržel se : 1

Předsedajícím mimořádné VH byl zvolen pan Milan Smíšek.

-2K bodu 1. programu
Řízení VH se ujal pan Milan Smíšek
Předsedající v úvodu jednání též přivítal přítomné a zároveň požádal JUDr. Košťála o
uvedení komentáře k současné situaci statutárního orgánu Svazku obcí - správní
rady. JUDr. Košťál uvedl, že rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje –
odboru správních agend byl zamítnut návrh na zápis nových členů SR zvolených na
prosincové VH Svazku obcí. / citované rozhodnutí KÚ SK č.j.037808/2016/KÚSK ze
dne 7.3.2016 bylo zasláno všem členským obcím na vědomí/.
V průběhu komentáře JUDr.Košťála se dostavili starostové obcí :
Láz a Lhota u Příbramě. Po jejich podpisu v prezenční listině tedy je počet hlasů
přítomných na mimořádné valné hromadě takovýto :
Přítomno : 21 členů = město Příbram 45 hlasů + 20 obcí á 1 hlas = celkem
přítomno 65 hlasů
Předsedající vyzval přítomné k předložení návrhů na doplnění programu dnešní VH.
Vzhledem k tomu, že žádných nebylo, dal hlasovat k předloženému návrhu programu
mimořádné VH v podobě tak, jak byl zaslán v pozvánce.
1 – zahájení
2 – volba orgánů valné hromady
3 – volba členů správní rady
Hlasování -

Pro : 65

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 2. programu - na návrh předsedajícího byla provedena volba:

Zapisovatele - Josef Benda
Hlasování -

Pro : 65

Proti : 0

Zdržel se : 0

Proti : 0

Zdržel se : 2

Proti : 0

Zdržel se : 2

Ověřovatelů zápisu - ing.Kaiser, p.Turek
Hlasování -

Pro : 63

Návrhové komise – p.Bártík, p.Drmla
Hlasování -

Pro : 63

-3K bodu 3. programu – volba členů správní rady
Předsedající požádal manažera Svazku o předložení návrhů kandidátů na členy SR
předložených členskými obcemi ve smyslu dopisu čj.12/16-Mi ze dne 16.března
2016, který byl přílohou pozvánky na dnešní mimořádnou VH za jednotlivé skupiny
uvedené ve stanovách Svazku. Ten uvedl, že za Město Příbram je delegován
starosta ing.Jinřich Vařeka, za skupinu Milín navržen ing.Pavel Nekl, za skupinu
Nečín navržen ing.Josef Kaiser a za skupinu Bohutín navržen Ladislav Turek.
Předsedající nechal hlasovat dle podaných návrhů členskými obcemi.
Za město Příbram – ing. Jindřich Vařeka
Hlasování -

Pro : 65

Proti : 0

Zdržel se : 0

Za obce: Milín, Lazsko, Třebsko, Modřovice, Lešetice, Pečice
navržen ing.Pavel Nekl
Hlasování -

Pro : 63

Proti : 1

Zdržel se : 1

Za obce: Bohutín, Láz, Podlesí, Lhota u Příbramě, Hluboš, Trhové Dušníky
navržen Ladislav Turek
Hlasování -

Pro : 64

Proti : 0

Zdržel se : 1

Za obce: Nečín, Daleké Dušníky, Dlouhá Lhota, Háje, Drásov, Dubenec, Dubno,
Ouběnice
navržen ing.Josef Kaiser
Hlasování -

Pro : 64

Proti : 0

Zdržel se : 1

VH hlasováním zvolila správní radu ve složení:
ing. Jindřich Vařeka, ing.Pavel Nekl, Ladislav Turek, ing.Josef Kaiser
Předsedající na závěr vyzval přítomné k diskuzi
Ing.Vařeka – uvedl, že SR zvolená dne 10.prosince 2015 nepromarnila žádný čas,
v uvedeném období vyvstala spousta úkolů, na jejichž plnění a řešení
se bude pokračovat

-4p.Kropáč – vyzval nově zvolené členy SR k dobré spolupráci nezatížené osobními
spory ve prospěch všech členských obcí
JUDr.Krylová – uvedla, že SR zvolená 10.prosince 2015 fungovala dobře, obce
změna donutila zabývat se historií Svazku, změna stanov není
vázána na změnu Občanského zákoníku, ale je nutné provést
změnu stanov v důsledku novelizovaného Zákona o obcích
Ing. Mixl – požádal nové členy SR, aby po skončení VH setrvali, aby bylo možné
domluvit první jednání SR v nejbližším termínu
p.Turek – uvedl, že desítky hodin strávené při práci SR zvolené dne 10.prosince
2015 byly prospěšné, platné stanovy schválené v 90.letech je nutné
novelizovat, je dobré, že se Svazek otevřel a apeluje tímto na nutnost
předložení a schválení jednacího řádu
Předsedající ukončil diskuzi a vyzval návrhovou komisi o přednesení návrhu
usnesení z dnešní valné hromady.
p.Bártík přednesl návrh usnesení:
VH schvaluje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program dnešní valné hromady
Volbu předsedajícího – p.Smíška
Volbu zapisovatele – p.Bendu
Volbu návrhové komise – p.Bártíka, p.Drmlu
Volbu ověřovatelů – ing.Kaisera a p.Turka
Členy správní rady ve složení: ing.Jindřich Vařeka, ing. Pavel Nekl,
ing.Josef Kaiser , Ladislav Turek

Předsedající vyzval přítomné k doplnění. Vzhledem k tomu, že tak nebylo, dal
k návrhu hlasovat.
Hlasování -

Pro : 65

Proti : 0

Zdržel se : 0

zapisovatel : Josef Benda

………………………

ověřovatelé : ing.Josef Kaiser

……………………….

Ladislav Turek

zápis schválil : Milan Smíšek

....…………………….

……………………….

