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Zápis
z řádné valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
konané dne 17.prosince 2019 v obci Háje
____________________________________________________________

Přítomni : podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí
Přítomno :

18 =

město 45 hlasů + 17 obce =

62

hlasů

Nepřítomno : 3
z toho

omluveni :

Pečice, Dlouhá Lhota

neomluveni : Hluboš
Za Svazek obcí : p. Benda –pověřen řízením Svazku, pí Zeisková-účetní Svazku
JUDr.Košťál- právník Svazku
Hosté:
ing.Eis-generální a finanční ředitel 1.Sčv a.s.

Pověření k zastupování na dnešní VH předala před zahájením ing.Táborová za
obec Daleké Dušníky.

Přítomní zástupci předali před zahájením VH následující potvrzení o vyvěšení
následujících dokumentů:
1. Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2020
2. Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2020
3. Návrh Střednědobého výhledu Svazku obcí na období 2020-2023

/ obce, které se z dnešního jednání omluvily, zaslaly tato potvrzení před
zahájením e-mailem/.

K bodu 1. programu - zahájení – volba předsedajícího
Jednání VH zahájil ing.Buršík ve 13.02 hod. , který přivítal přítomné
zástupce členských obcí Svazku a konstatoval, že valná hromada je schopna
usnášení.
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K bodu 2. programu - schválení programu VH
Ing.Buršík v úvodu podal návrh, aby byl do dnešního programu VH zařazen bod –
projednání a schválení – „Pravidel pro výběrové řízení na manažera Svazku pro
vodovody a kanalizace“ jejichž písemnou podobu předal přítomným zástupcům
členských obcí před zahájením dnešní VH a to místo bodu č.5 volba manažera
Svazku obcí dle §12, písm. C platných stanov Svazku vzhledem k tomu, že
výběrové řízení na manažera Svazku bylo dne 11.12.2019 správní radou zrušeno.
Zároveň navrhl, aby byl vzhledem k přítomnosti zástupce provozovatele ing. Eise
s ohledem na jeho časové možnosti zaměněno v programu VH pořadí bodů 5 a 6.
Následovala široká diskuze na téma volba manažera, její průběh a právě
předložená pravidla pro výběrové řízení. Ing. Buršík navrhoval zařazení jím dnes
předložených pravidel do programu v rámci transparentnosti a nastavení jasných
pravidel při novém plánovaném výběru manažera a zároveň i vyhrazení si nové
kompetence pro rozhodování VH ve smyslu platných stanov s odkazem na §12,
písmeno j./. JUDr.Košťál k žádosti o podání právního výkladu v otázce výběru
manažera ve světle platných stanov Svazku uvedl, že stanovy v §23 písm. b./
jmenovitě správní radě svěřují kompetenci vybírat manažera Svazku jako
odborníka v oboru vodovodů a kanalizací. Tuto kompetenci správní rady si nemůže
ke svému rozhodování vyhradit VH dle §12, písm. j./ stanov. Toto by bylo možné
pouze v případě změny stanov Svazku. Podle 19 odst. 3/ stanov valná hromada
může omezit právo správní rady jednat jménem Svazku, tato možnost se však
vztahuje k jednání správní rady ve smyslu zastoupení Svazku navenek a nelze jí
aplikovat na účely omezení působnosti správní rady výslovně jí svěřené stanovami.
Správní rada vybírá manažera a valná hromada takto vybraného manažera
následně volí. Pokud vybraného manažera valná hromada nezvolí, měla by rovněž
vyjádřit důvody, proč se tak stalo. Ing. Buršík opáčil JUDr. Košťálovi, že lže.
Následnou diskusí bylo dohodnuto, že pořadí bodu č.5 volba manažera bude
zaměněno v programu s bodem č.6 projednání ceny vodného a stočného pro rok
2020, a ing. Buršíkem předložená pravidla pro výběrové řízení budou diskutována
v bodě č.6 volba manažera.
P. Chmelař požádal o zařazení bodu – rozdělení uvolněné kapacity 500EO, kterou
nevyužije obec Drásov na ČOV Dubenec obcím, které jsou na tuto ČOV napojeny
a to místo bodu č.12-připomínky a diskuse, jenž se stane tím pádem bodem č. 13.

Následně byli přítomní vyzváni k hlasování k takto doplněnému a upravenému
návrhu programu dnešní VH:
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-21 – zahájení
2 – schválení programu VH
3 – volba orgánů valné hromady
4 – kontrola usnesení z minulé VH
5 – projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2020
6 – volba manažera Svazku obcí dle §12, písm. C platných stanov Svazku
7 – projednání rozpočtového opatření č.1
8 – zpráva revizní komise
9 – projednání Střednědobého výhledu Svazku obcí na období 2020-2023
10 – projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
11 - informace o dílčím přezkoumání hospodaření Svazku obcí za
rok 2019
12 – rozdělení volné kapacity 500EO na ČOV Dubenec
13 - připomínky a diskuse

Usnesení: VH Svazku schvaluje program dnešní VH.
Hlasování:

Pro: 60

Proti: 0

Zdržel se: 2

K bodu 3. programu volba orgánů valné hromady
Na návrh ing. Buršíka byla provedena volba orgánů VH:
Předsedající - JUDr. Krylová
Zapisovatel – p. Benda
Ověřovatelé zápisu – p. Turek, p. Smíšek
Skrutátoři

Hlasování:

Pro: 62

- pí Dušková, pí Drmlová

Proti: 0

Zdržel se: 0
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-3Usnesení: VH Svazku schvaluje:
- zapisovatele , ověřovatele zápisu a skrutátory
Řízení VH se ujala JUDr. Krylová

K bodu 4. programu – kontrola usnesení z minulé VH /konané 27.6.2019/
Předsedající požádala ing. Buršíka o komentář k tomuto bodu. Ten uvedl, že
přijatá usnesení jsou plněna.
Usnesení: VH Svazku bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé VH

K bodu 5. programu – projednání a schválení návrhu vodného a stočného na
rok 2020
Předsedající požádala pracovníka Svazku a komentář k tomuto bodu. Ten uvedl,
že projednávání návrhu ceny vodného a stočného pro rok 2020 předcházelo
projednání a schválení ceny vody předané správní radou jako jednoho ze
vstupních podkladů pro tvorbu ceny vodného. Podklady pro vodné a stočné byly
projednány správní radou za účasti ing. Eise, který byl zároveň požádán o
vypracování dvou variant v položce výše nájemného a to ve stávající výši jako pro
rok 2019 a dále s ohledem na PFO, kdy je vybíráno nízké nájemné se zvýšeným
nájemným jak u vodného tak i stočného v roce 2020. Obě varianty projednala SR
a doporučuje VH variantu č.1 schválit. Materiály – tabulky včetně komentáře byly
zaslány s pozvánkou na VH. Pak požádal ing. Eise o provedení komentáře a
zodpovězení případných dotazů. Toto bylo provedeno zvlášť u návrhu pro vodné a
zvlášť u návrhu pro stočné, kdy bylo též zmíněno plánované snížení DPH z 15% na
10% od 1.5.2020, kdy je možno této skutečnosti využít s minimálním dopadem do
konečné ceny i při částečném zvýšení nájemného s čím varianta 1. počítala a
takto byla koncipována.
-p. Chmelař vznesl požadavek zabývat se tvorbou ceny pro vodné a stočné nejen
s ohledem na stanovení nájemného v delším časovém předstihu před VH, tento
požadavek přijala SR i provozovatel
-p.Benda navrhl, aby z nájemného pro stočné byla částka 1.490 tis.Kč užita na
kanalizační majetek Svazku, neboť je v kalkulaci zahrnuta i ČOV Dubenec, která
je výhradně ve vlastnictví Svazku a takto bylo postupováno i v letech minulých,
což VH odmítla.
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-4Předsedající ukončila rozpravu a dala k doporučenému návrhu správní rady
hlasovat. /Nehlasuje město Příbram/
Cenu vodného pro členské obce Svazku pro rok 2020:

Hlasování:

Pro:17

Cena vč.DPH
- 53,08
Kč/1m 3
Cena bez DPH - 46,16
Kč/1m3
Nájemné ve výši : 1.666 tis.Kč
Proti: 0
Zdržel se: 0

Cenu stočného pro členské obce Svazku pro rok 2020 :

Hlasování:

Pro:12

Cena vč.DPH
Cena bez DPH Nájemné :
Proti: 0

- 42,24
Kč/1m 3
36,73
Kč/1m 3
2.417 tis.Kč
Zdržel se: 5

Usnesení: VH Svazku schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2020 pro
členské obce
K bodu 6 programu – volba manažera Svazku obcí dle §12, písm. C platných
stanov Svazku projednání
Předsedající JUDr. Krylová jako členka správní rady v úvodu tohoto bodu
seznámila přítomné s průběhem výběrového řízení, které nebylo vyvedené a vedlo
nakonec až k jeho rušení. JUDr. Košťál doplnil, že k tomuto kroku bylo
přistoupeno mimo jiné i k nejednoznačnosti podmínek výběrového řízení.
p. Chmelař-požádal o možnost přečtení bodu č.5 zprávy revizní komise, která
bude předmětem dalšího programu, nicméně považuje za vhodné seznámit s ním
přítomné, neboť se tento bod přímo týká vyhlášeného výběrového řízení na
manažera zároveň vyjádřil i námitku, že nebyly členské obce oficiálně seznámeny
s ukončením pracovního poměru ing. Mixla a následném vyhlášení výběrového
řízení.Následně by vedena přítomnými rozsáhlá diskuze k předloženým pravidlům
ing. Buršíka, který se snažil obhajovat mnoha argumenty čerpajíce z osobní
zkušenosti jak uvedl opakovaně trvajíce na minimálně na dvoukolovém výběru
kandidáta. Pan Turek zmínil marně vynaložené fin. prostředky na zrušené
-5-
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výběrové řízení, Mgr. Kropáč uvedl, že výběr manažera pomocí najaté agentury
by byl podstatně dražší, byl dán návrh na to , aby se do 10.1.2020 sešly
jednotlivé koše a projednaly podmínky a pravidla výběrového řízení, nebo aby
obce zaslaly podněty členům SR před jednáním SR, kde by se měly odsouhlasit
podmínky a pravidla avšak k těmto návrhům nebylo hlasováno.
Pan Bumba v závěru této rozpravy položil otázku přímo ing.Buršíkovi, zda je
ochoten podpořit nějaká pravidla schválená SR pro výběr manažera Svazku ať již
dvoukolová či tříkolová, která by neobsahovala psychotesty na tento dotaz
ing.Buršík odpověděl, že za určitých podmínek ano, avšak, že záleží na tom jaká
ta kola budou.
Diskuzi ukončila předsedající a dala hlasovat o ing.Buršíkem předloženém
materiálu– Pravidla pro výběrové řízení na manažera Svazku pro vodovody a
kanalizace /předaném dnes před zahájením přítomným členům/.
V průběhu projednávání tohoto bodu se omluvil s dalšího jednání ing.Nekl a
opustil jednací místnost.
Hlasy: přítomno 17 =
Hlasování:

Pro: 46

město 45 hlasů + 16 obce =
Proti: 14

61

hlasů

Zdržel se: 1

Usnesení: VH Svazku neschvaluje pravidla pro výběrové řízení na manažera
Svazku
K bodu 7 programu – projednání rozpočtového opatření č.1
Předsedající požádala o komentář pracovníka Svazku, ten uvedl, že se jedná o
poruchy, ke kterým došlo v průběhu roku 2019 vzhledem k rozsahu je není možné
hradit z kalkulací, a vzhledem k tomu, že není ve schváleném rozpočtu Svazku na
rok 2019 konkrétně v pol.5171 dostatek finančních prostředků na úhradu faktur
za zmíněné opravy poruch, které byly projednány a schváleny SR je nutné povýšit
tuto položku o 650tis.Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo dotazů dala předsedající
hlasovat o rozpočtovém opatření č.1.
Hlasování:

Pro: 61

Proti: 0

-6-

Zdržel se: 0
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Usnesení: VH schvaluje rozpočtové opatření č.1navýšení položky 5171 o
650tis.Kč

K bodu 8 programu – zpráva revizní komise
Předsedající požádala p. Chmelaře člena revizní komise o přečtení zprávy ze
zasedání RK, které se uskutečnilo dne 20.listopadu 2019 v kanceláři Svazku.
Pan Chmelař přednesl zprávu vyjma bodu 5 této zprávy, kterou již přečetl
v průběhu rozpravy k bodu č.6 jednání dnešní VH. Ke zprávě nebylo připomínek
ani dotazů.
Usnesení: VH Svazku bere na vědomí zprávu RK
K bodu 9 programu –projednání Střednědobého výhledu Svazku obcí na
období 2020 – 2023
Předsedající vyzvala o provedení komentáře k tomuto bodu pí Zeiskovou účetní
Svazku. Ta uvedla, že návrh „Střednědobého výhledu Svazku na období 20202023 byl projednán ve SR. Návrh byl zaslán obcím s pozvánkou na VH a byl
uveřejněn na stránkách Svazku. V návaznosti na proběhnuvší kontrolu – dílčí
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2018 bylo doporučeno, aby byly
jednotlivé finanční částky tohoto výhledu specifikovány v členění na konkrétní
akce pro každý rok zvlášť. Předsedající dala hlasovat k předloženému návrhu
výhledu neboť nebylo připomínek či dotazů.
Hlasování:

Pro: 61

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: VH Svazku schvaluje předložený návrh Střednědobého výhledu
Svazku obcí na období 2020-2023, s tím, aby SR doplnila jednotlivé částky
o názvy jednotlivých akcí a zaslala tento materiál členským obcím.
K bodu 10 programu – projednání a schválení rozpočtu Svazku na rok 2020
Předsedající konstatovala, že návrh rozpočtu byl součástí pozvánky na dnešní VH
a požádala pí Zeiskovou o provedení komentáře k předloženému návrhu rozpočtu
Svazku pro rok 2020.
-7-
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Ta uvedla, že oproti návrhu dojde ke změně rozpočtu na straně výdajů a to:
-přidání paragrafu 2321 položka 5171
600tis. Kč
-paragraf 2310 položka 5171
snížení na 1.100tis.Kč
-paragraf 2321 položka 5901
745tis.Kč
-paragraf 2310 položka 5901
745tis.Kč
Tímto dochází k navýšení výdajů na částku 23.046.600,- Kč
Předsedající ukončila rozpravu a dala hlasovat k navrženému rozpočtu včetně
uvedených úprav.
Hlasování:

Pro: 61

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: VH schvaluje rozpočet Svazku obcí na rok 2020 v paragrafovém
členění jako přebytkový.
K bodu 11 programu – informace o dílčím přezkoumání hospodaření Svazku
obcí
za rok 2018
Předsedající požádala ing. Kaisera o komentář k tomuto bodu. Ten uvedl, že zápis
z dílčího přezkoumání, které se uskutečnilo dne 13.11.2019 byl všem zaslán a že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky za což pochválil účetní Svazku pí Zeiskovou.
Ke zprávě nebylo žádných dotazů či připomínek.
Usnesení: VH Svazku bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání
hospodaření Svazku za rok 2018
K bodu 12 programu – rozdělení volné kapacity 500EO na ČOV Dubenec
Pan Chmelař v úvodu zdůvodnil přítomným pohnutky, které jej vedly k zařazení
tohoto bodu do dnešního programu, kdy není možné napojovat nové producenty
odpadních vod na kanalizační řad nejen v obci Dubno, ale i Dubenec, Bytíz,
Příbram-Nová Hospoda neboť dle informací provozovatele není ČOV Dubenec,
která je v majetku Svazku schopná zvládnout nové producenty. V době, provádění
rekonstrukce zmíněné ČOV zaplatila obec Drásov na základě uzavřené dohody se
Svazkem obcí 400tis.Kč na posílení technologie, která do budoucna zajistila
napojení této obce v kapacitě 500EO. Obec jí má tak rezervovanou.
-8-
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S ohledem na skutečnost, že v současné době obec Drásov začíná budovat
kanalizační řady v obci včetně vlastní ČOV nebude tato rezervovaná kapacita
obcí využita a proto p.Chmelař požaduje tuto kapacitu rozdělit na ostatní obce. Pí
Matějů zástupkyně obce Drásov uvedla, že vzhledem k tomu, že zatím nemají
podepsané smlouvy ohledně dotací na zmíněnou akci, není jasné, zda, bude mít
obec dostatek peněz na vybudování kompletní sítě včetně přečerpávacích stanic
nebude v tuto chvíli svoji rezervovanou kapacitu na ČOV Dubenec uvolňovat či
přenechávat, neboť je možné že část obce bude na ČOV Dubenec svedena, ale
vzhledem ke shora uvedenému není možné v současné době vyjádřit, jaké
množství si obec ponechá a jaké množství bude volné. Pracovník Svazku doplnil,
že věc se již delší dobu projednává, jak s právníkem Svazku v návaznosti na
dohodu o poskytnutých prostředcích obcí Drásov na navýšení kapacity v roce
2008, kdy dohoda neřeší případ nevyužití kapacity a případné vrácení prostředků
obci Drásov, dále je věc řešena s provozovatelem, který byl dne 4.12.2019
požádán o podrobné informace ohledně kapacity ČOV Dubenec, rezervované
kapacity EO pro Drásov a průběhu napojování producentů od doby spuštění
rekonstruované ČOV Dubenec do dnešních dnů po jednotlivých rocích a pro
jednotlivé obce či významné producenty ostatní. Dále navrhl, aby se počkalo na
informace od provozovatele, právníka a obce Drásov a až po té, byl zvolen další
postup za účasti všech zainteresovaných včetně provozovatele, postup, který by
měl řešit následně i případné rozdělení volné kapacity. Zainteresovaní zástupci
obcí Drásov, Dubno, Dubenec a města Příbrami
s postupem souhlasí a na dnešní VH se nebude rozhodovat o rozdělení kapacity
500EO.
Hlasování:

Pro: 61

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: VH nesouhlasí s rozdělením kapacity 500EO na ČOV Dubenec
K bodu 13 programu – připomínky a diskuse
Vzhledem k tomu, že rozsáhlá diskuze probíhala v průběhu jednání nejen
k jednotlivým bodům dnešního programu bylo od tohoto bodu upuštěno a VH byla
předsedající JUDr.Krylovou ukončena s přáním všeho dobrého do roku příštího.
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Valnou hromadu ukončila předsedající ve 16.40 hodin

zapisovatel :

p.Benda

…………………………

ověřovatelé :

p.Turek

…………………………..

p.Smíšek

....…………………….

předsedající : JUDr.Jana Krylová

………………………….
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