Zápis
z řádné valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
konané dne 15. června 2017
Přítomni : podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí
Přítomno : =
Nepřítomno :
z toho

13

město 45 hlasů + 12 obce =

57 hlasů

4

omluveni :
neomluveni:

Pečice, Ouběnice, Lhota u Příbramě
-

Zaměstnanci Svazku obcí : ing.Mixl, Benda
Právní služba Svazku : JUDr.Košťál
Potvrzení o vyvěšení dokumentů bylo předáno 15 členskými obcemi.
Pověření k zastupování na valné hromadě předal:
- za obec Hluboš ing.Kovalčík
- za obec Lešetice Bc.Buchová
- za obec Drásov p.Matějů – od 15.3.2017- do 31.10.2018
- za obec Háje JUDr.Krylová- ze dne 31.3.2016 na celé volební období
Jednání zahájil ve 13.05 hod. ing.Pavel Nekl, který přivítal přítomné zástupce
členských obcí Svazku a konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení.
K bodu 1. programu
Řízení VH se ujal ing.Pavel Nekl na základě pověření SR.
Předsedající v úvodu jednání vyzval přítomné k předložení návrhů na doplnění
programu dnešní VH. Vzhledem k tomu, že žádných nebylo, dal hlasovat
k předloženému návrhu.
1–
2–
3–
4–

zahájení
volba orgánů valné hromady
kontrola usnesení
schválení závěrečného účtu - přezkoumání hospodaření za rok 2016
- plnění rozpočtu I-XII / 2016

5 – směna vodohospodářského majetku mezi Svazkem obcí a Městem Příbram
6 – diskuze
7 – usnesení

Hlasování -

Pro : 57

Proti : 0

Zdržel se : 0

-2K bodu 2. programu – volba orgánů valné hromady
- byla provedena volba na návrh předsedajícího:
Zapisovatele - p.Benda
Ověřovatelů zápisu - p.Chmelař, ing.Kovalčík
Návrhové komise – ing.Táborová, p.Matějů, p.Máša

Hlasování -

Pro : 57

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 3. programu – kontrola usnesení
V návaznosti na usnesení z minulé VH vyzval předsedající ing.Mixla k provedení
komentáře ve věci zatrubnění části Vokačovského rybníka v místě nátoku ze struh.
Ten uvedl, že proběhla schůzka na odboru ŽP MěÚ Příbram za účasti pracovníků
Svazku , starosty obce Bohutín a p.Fajrajzla. Pracovník OŽP p.Fajrajzl nepovažuje
zatrubnění v místě nátoku ze struh do Vokačovského rybníka za vodohospodářskou
stavbu a doporučuje starostovi obce Bohutín zahájit jednání ve věci legalizace stavby
– dodatečné povolení se stavebním úřadem v Příbrami , a to konkrétně s p. Klečkou.
VH bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé VH.
Po projednání tohoto bodu se dostavili zástupci obcí : Bohutín, Láz, Modřovice,
Dubenec
Hlasy: Přítomno : =

17

město 45 hlasů + 16 obce =

61 hlasů

K bodu 4. programu – schválení závěrečného účtu-přezkoumání hospodaření za rok
2016- plnění rozpočtu I-XII / 2016
Předsedající konstatoval, že patřičné dokumenty byly obcím zaslány k vyvěšení
s pozvánkou na dnešní VH a před zahájením byla obcemi tato potvrzení předána
viz.zápis. Vyzval přítomné k diskuzi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že nebylo
žádných dotazů či připomínek vyzval předsedající návrhovou komisi k přednesení
návrhu usnesení.
Ing.Táborová přednesla návrh: VH schvaluje závěrečný účet – přezkoumání
hospodaření za rok 2016 a to bez výhrad a plnění rozpočtu I.-XII/2016.
Hlasování -

Pro : 61

Proti : 0

Zdržel se : 0

-3K bodu 5. programu – směna vodohospodářského majetku mezi Svazkem obcí a
Městem Příbram
Předsedající konstatoval, že podklady pro projednání tohoto bodu byly obcím
zaslány a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Ing.Vařeka uvedl, že tuto směnu bude
zastupitelstvo projednávat dne 19.6.2017 a vzhledem k tomu, že se jedná o poslední
vodohospodářské majetky, které byly v rámci privatizace chybně vydány, dá se
předpokládat, že tuto směnu zastupitelstvo schválí byť z předložených podkladů
vyplývá, že Město bude touto směnou finančně tratit. Pracovník Svazku uvedl, že
uvedené ceny v podkladech, které poskytl provozovatel vyjadřují ceny v návaznosti
na majetkovou evidenci vypočítanou dle platných směrnic. Dále uvedl, že zůstatkové
hodnoty směňovaného VH majetku za Svazek mají účetně nulovou hodnotu a z ceny
ME není možné vycházet a porovnávat prospěch či neprospěch jedné či druhé
strany, ale je nutné majetkově tyto chyby z minula napravit i s ohledem na potřebu
Města Příbram zkapacitnit průmyslovou oblast po uskutečněné směně. Směna VH
majetku nebude realizována pouze u IČ 661 760 mapa č.4 přílohy neboť ke směně
této položky došlo již Směnnou smlouvou č. 01/2005 za prameniště Lipový luh a tato
byla projednána v ZM dne 21.6.2006, č.usn. 2010/2006/ZM. Záměr směny byl
Svazkem uveřejněn na stránkách Svazku dne 29.5.2017. Další diskuze nebyla, proto
předsedající vyzval návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení.
Ing.Táborová přednesla návrh: VH souhlasí se směnou VH majetku mezi Svazkem
obcí a Městem Příbram taktoSvazek obcí předává Městu Příbram tento majetek:
1. IČ: 651 327
2. IČ: 651 140
3. IČ: 657 286

DN 200 Lth
DN 150 OC
DN 150 Lth

délka 160m
délka 137m
délka 380m

Příbram 5
Příbram 5
Příbram 1

Město Příbram předává Svazku obcí tento majetek:
1. IČ: 210 600 65 92 49 DN 200-150 Lth
Hlasování -

Pro : 60

délka 1290m
Proti : 0

Příbram 4
Zdržel se : 1

K bodu 6. programu – diskuze
Předsedající zahájil diskuzi.
-

p.Kropáč – vznesl námitku k zaslané výtce ohledně zaslání podkladů
s pozvánkou na minulou VH k bodu 6. závěrečný účet zaslané e-mailem
ing.Táborovou, všem obcím vyjma obce Bohutín
Ing.Táborová uvedla, že zaslané podklady na minulou VH byly dostačující ke
schválení

-4-ing.Táborová- požádala o provedení opravy data v zápisu z minulé VH na straně č.2
bod.3- datum konání prosincové VH správně má být 13.12.2016
-ing.Nekl vznesl dotaz na p.Turka ve věci postupu při legalizaci zatrubnění nátoku do
Vokačovského rybníka neboť se p.Turek dostavil dnes až po projednání kontroly
usnesení z minulé VH, které se této problematiky týkalo
-p.Turek- uvedl, že na legalizaci předmětného zatrubnění obec zahájí činnost a to jak
při dodatečném vydání stav.povolení, tak i následné kolaudaci.
kladně okomentoval záměr opravy hráze Vysokopeckého rybníka, a ve věci opravy
opěrné zdi u stavidel opravených Svazkem uvedl, že proběhlo jednání za účasti
Svazku, obce Bohutín a s.p.Povodí Vltavy, kdy byl pořízen zápis s žádostí o
prověření majetkoprávních vztahů k této zdi, zatím není znám výsledek.
Ing. Vařeka požádal předsedajícího o ukončení VH v návaznosti na ostatní služební
povinnosti.
Předsedající vyzval proto návrhovou komisi o předložení usnesení
K bodu 7. programu – usnesení
Ing.Táborová přednesla usnesení:
VH bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulé VH
VH schvaluje:
1. závěrečný účet – přezkoumání hospodaření za rok 2016
a to bez výhrad a plnění rozpočtu I.-XII/2016.
2. VH souhlasí se směnou VH majetku mezi Svazkem obcí a Městem Příbram
taktoSvazek obcí předává Městu Příbram tento majetek:
4. IČ: 651 327
5. IČ: 651 140
6. IČ: 657 286

DN 200 Lth
DN 150 OC
DN 150 Lth

délka 160m
délka 137m
délka 380m

Příbram 5
Příbram 5
Příbram 1

Město Příbram předává Svazku obcí tento majetek:
2. IČ: 210 600 65 92 49 DN 200-150 Lth
Hlasování -

Pro : 61

délka 1290m
Proti : 0

Příbram 4
Zdržel se : 0

-5Z hlediska platných stanov tímto skončilo oficiální jednání VH.
Následně pokračovala neformální diskuze.
-p.Kropáč – požádal o možnost exkurze pro starosty a zastupitele na právě
rekonstruované ÚV Hvězdička
- ing.Mixl uvedl, že je možné tyto prohlídky zajistit pro i jednotlivé starosty po
předchozí domluvě
-p.Smíšek vznesl připomínku k volbě SR v roce 2014 – bez odezvy
-JUDr.Krylová- upozornila na to, že v dnešní kontrole usnesení z minulé VH byl
opomenut jeden bod a to:
„VH pověřuje manažera Svazku obcí, aby na příští VH připravil podrobnou zprávu
probíhající rekonstrukce Úpravny vod Hvězdička a zprávu o sankcích za opožděnou
rekonstrukce“
-Ing.Mixl uvedl, že podrobná zpráva byla vypracována a zároveň z ní přečetl základní
údaje. Bylo dohodnuto, že tato zpráva bude zaslána společně se zápisem z dnešní
VH.
-JUDr.Košťál – upozornil přítomné starosty v návaznosti na platné stanovy Svazku
na to, že VH si může vyhradit konkrétní kompetence pro rozhodování v určité věci,
které nejsou ve stanovách vyjmenovány, k čemuž nedošlo při uskutečněném
rozhodnutí na minulé VH ve věci objednání přezkoumání hospodaření za rok 2017,
kdy správní rada rozhodla na svém zasedání dne 13.dubna 2017, v poměru
hlasování pro: 3, proti: 1, že objednání přezkoumání hospodaření za rok 2017 bude
objednáno u společnosti Auditoria s.r.o., a následně VH , aniž by si kompetenci
vyhradila na svém zasedání dne 11.5.2017 rozhodla objednat přezkoumání u
Krajského úřadu stř.kraje, což je z hlediska práva procesně špatně. VH neměla o
této otázce hlasovat tudíž platí rozhodnutí správní rady.
-p.Scsevlikova uvedla, že nejde o peníze
-p.Turek- uvedl, že ve SR hlasoval proti tomu objednat audit u auditora, audit KÚ
neprokázal zásadní pochybení, následně navrhl v návaznosti na požadovanou
prohlídku ÚV Hvězdička termíny prohlídek na:
1.čtvrtek a 2.čtvrtek v září tj.7.9.2017 a 14.9.2017 od 18.00h za účasti pracovníků
Svazku a technologa provozovatele 1.Sčv a.s. Sraz účastníků před areálem ÚV
Hvězdička. Bylo dohodnuto, že prohlídky organizačně zajistí manažer Svazku.

Valnou hromadu ukončil předsedající ve 14.00 hodin.

-6zapisovatel : Josef Benda

………………………

ověřovatelé : ing.Vladimír Kovalčík

……………………….

Václav Chmelař
zápis schválil : ing.Pavel Nekl

....…………………….
……………………….

