Zápis
z mimořádné valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
konané dne 11. září 2018
___________________________________________________________________
Přítomni : podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí
Přítomno : =

14 město 45 hlasů + 13 obce =

58 hlasů

Nepřítomno : 7
z toho

omluveni :

Lazsko, Lešetice, Milín, Ouběnice, Pečice, Dlouhá Lhota

neomluveni : Dubno
Zaměstnanci Svazku obcí : ing.Mixl, Benda
Právní služba Svazku: Judr. Košťál
Pověření k zastupování na valné hromadě předal:
- za obec Hluboš ing.Kovalčík
- za obec Drásov p.Matějů – pověření ze dne 15.3.2017 do 31.10.2018
- za obec Háje JUDr.Krylová pověření ze dne 31.3.2016 – na všechny VH v tomto
volebním období
Jednání zahájil ve 13.05 hod. ing.Mixl, který přivítal přítomné zástupce členských
obcí Svazku a konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení.
K bodu 1. programu
Řízení VH se ujala pí Dušková starostka obce Podlesí na základě dohody
s manažerem Svazku. Hlasováním bylo jednomyslně potvrzeno.
Návrh programu jednání VH:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Kontrola usnesení
4. Informace a/ úpravna vody Hvězdička
b/ rekonstrukce hráze Vysokopeckého rybníka
5. Diskuze
Předsedající v úvodu jednání vyzvala přítomné k předložení návrhů na doplnění
programu dnešní VH. Vzhledem k tomu, že žádných nebylo, dala předsedající
hlasovat k předloženému návrhu.
Hlasování:

Pro: 58

Proti: 0

Zdržel se: 0

-2Usnesení: VH schvaluje program VH dne 11. září 2018
K bodu 2. programu – volba orgánů valné hromady
Na návrh předsedající byla provedena volba orgánů VH:
Zapisovatele – Ing. Lubomír Mixl
Ověřovatelů zápisu - pí Scsevliková, JUDr. Krylová
Návrhové komise – p. Drmla, p. Turek
Hlasování:

Pro: 58

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: VH Svazku schvaluje:
- zapisovatele VH zaměstnance Svazku ing. Mixla
- návrhovou komisi VH p. Drmlu a p. Turka
- ověřovatele zápisu pí Scsevlikovou a JUDr. Krylovou
K bodu 3. programu – kontrola usnesení přijatých na minulém jednání VH
konané dne 7.6.2018
Kontrolu přijatých usnesení na minulé VH provedl Ing. Mixl
K dnešnímu dni byly všemi členskými obcemi doloženy následující dokumenty:
Pozn: /termín 7.7.2018, který byl určen valnou hromadou nebyl obcemi splněn/
-

Plán obnovy VH majetku
Odsouhlasený VH majetek

K bodu 4. a) programu – informace – úpravna vody Hvězdička
Manažer informoval valnou hromadu, že na základě kontroly závěrečného
vyhodnocení akce „Rekonstrukce ÚV Hvězdička, na kterou obdržel Svazek
systémovou dotaci ze státního rozpočtu, Ministerstvo zemědělství podle Vyhlášky č.
560/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Ministerstva financí a na základě
posouzení předložených podkladů akci ukončuje a poskytnutou systémovou dotaci
definitivně přiznává. Dále podal informaci ohledně splácení úvěru na tuto akci, kdy
bude přijatý úvěr splacen v lednu 2019.
Usnesení: VH bere na vědomí zprávu o akci „Rekonstrukce ÚV Hvězdička“
definitivně přiznaná systémová dotace ,včetně průběhu splácení
úvěru.
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rybníka
Členské obce Svazku obcí pro vodovody a kanalizace v předstihu obdrželi
zprávu o chystané akci „Rekonstrukce hráze Vysokopeckého rybníka“ včetně návrhu
jejího možného financování.
Usnesení: VH bere na vědomí zprávu o „Rekonstrukci hráze Vysokopeckého
rybníka“ včetně možností financování. O jednání mezi 1.Sčv a.s. a
odběrateli průmyslové vody z hlediska navýšení ceny bude VH
informována.
Hlasování -

Pro : 58

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 5 programu – diskuse
1. Starosta p. Smíšek na základě § 103 zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o
obcích zpochybnil volbu pátého člena správní rady Svazku na minulém
jednání VH. VH Svazku znovu pověřuje JUDr. Košťála ke zjištění
právoplatnosti této volby, zda člen zastupitelstva členské obce (ne
starosta) může být volen do správní rady Svazku.
Usnesení: VH pověřuje JUDr. Košťála zjištěním právoplatností volby
pátého člena správní rady s tím, že informace bude předána členským obcím
do 21.9.2018

Hlasování -

Pro: 58

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. VH byla informována o úrazu, který se stal na vodním díle Drásov v měsíci
červnu 2018, kdy dítě spadlo do objektu bezpečnostního přelivu. Svazek
obdržel dopis od Policie ČR, obvodního oddělení Příbram- venkov, ve
kterém je vyzván k provedení úprav na hrázi. Manažer po projednání
s právní službou Svazku JUDr. Košťálem Policii ČR obvodnímu oddělení
odpověděl dne 27.7.2018.
Usnesení: VH pověřila správní radu prověřením možnosti instalace zábradlí na
rybníku Drásov v okolí přelivu z prostředků Svazku.
Hlasování:

Pro: 58

Proti 0

Zdržel se: 0

-43. VH byla informována, že Svazek bude žádat o dotace na Plán zvláštní
povodně na Vysokopecký rybník a rybník Drásov, které jsou zařazeny do
III. kategorie z hlediska technicko- bezpečnostního dohledu.
Usnesení: VH pověřuje manažera řešením Plánu zvláštní povodně cestou
dotace od SFŽP
Hlasování:

Pro: 58

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Starosta p.Kropáč vznesl dotaz ohledně zaslané „Dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů“, kterou obdržel v lednu 2018. Bylo mu odpovězeno, že se jedná
o zákonnou povinnost vlastníka, a že je možné probrat nejasnosti
s pracovníky Svazku, případně provozovatele.
5. Starosta p.Smíšek informoval přítomné, že provedl konzultaci se zástupci
DSO ORP, kteří se vyjádřili, že neodmítli provádění GDPR pro Svazek obcí,
a že z jednání se Svazkem ohledně zajišťování GDPR byl proveden zápis.
Toto vyjádření pracovníci Svazku obcí vyvrátili neboť žádný zápis
se z jednání nepořizoval. Zástupci DSO ORP sdělili pouze, že Svazek obcí
nemusí mít pověřence, a že tuto činnost mohou zajišťovat pouze pro své
členy DSO ORP. Proto správní rada Svazku obcí uzavřela
s JUDr.Košťálem na základě jeho nabídky dodatek ke stávající smlouvě,
kterou se JUDr.Košťál zavazuje k poskytování právní pomoci v rozsahu
potřebném k naplnění a řádného dodržování pravidel týkajících se ochrany
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smyslu
„Nařízení Evropského parlamentu“. Pí Scsevlikova a pí Dušková k tomuto
dodaly, zda by nebylo lepší tuto službu hradit jednorázově, pokud budou
osobní údaje zpracovávány např.ve smlouvách.
Valnou hromadu ukončila předsedající ve 14.20 hodin
zapisovatel : Ing. Lubomír Mixl

………………………

ověřovatelé : pí Jola Scsevliková

……………………….

JUDr. Jana Krylová

....…………………….

zápis schválil : Marcela Dušková

……………………….

