Zápis
z řádné valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
konané dne 11. května 2017
Přítomni : podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí
Přítomno : =
Nepřítomno :
z toho

19

město 45 hlasů + 18 obce =

63 hlasů

2

omluveni :
neomluveni :

Pečice
Třebsko

Zaměstnanci Svazku obcí : Benda
Potvrzení o vyvěšení dokumentů bylo předáno 12 členskými obcemi.
Pověření k zastupování na valné hromadě předal:
- za obec Hluboš ing.Kovalčík
- za obec Lešetice Bc.Buchová
- za obec Drásov p.Matějů
- za obec Háje JUDr.Krylová
Jednání zahájil ve 13.05 hod. ing.Jindřich Vařeka, který přivítal přítomné
zástupce členských obcí Svazku a konstatoval, že valná hromada je schopna
usnášení.
K bodu 1. programu
Řízení VH se ujal ing.Jindřich Vařeka 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–
5–
6–

zahájení
volba orgánů valné hromady
kontrola usnesení a projednání připomínek k zápisu z minulé VH
zpráva o hospodaření za uplynulé období I-IV/2017
zpráva revizní komise
schválení závěrečného účtu - přezkoumání hospodaření za rok 2016
- plnění rozpočtu I-XII / 2016
7 – schválení účetní závěrky za rok 2016
8 – projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
9 – plán financování obnovy VH majetku obcí – rozdělení fin. prostředků
10 – připomínky a diskuse
11 – usnesení
Hlasování -

Pro : 63

Proti : 0

Zdržel se : 0

-2K bodu 2. programu – volba orgánů valné hromady
- byla provedena volba na návrh předsedajícího:
Zapisovatele - ing. Nekl
Ověřovatelů zápisu - p.Scsevliková, p.Dušková
Návrhové komise – ing.Táborová, JUDr.Krylová,
Bc.Buchová
Hlasování -

Pro : 63

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 3. programu – kontrola usnesení a projednání připomínek k zápisu z
minulé VH
Valná hromada Svazku obcí schválila dne 13.12.2016 -rozpočtové provizorium na rok
2017 s tím, že do doby schválení rozpočtu Svazku na rok 2017 bude čerpána 1/12
běžných výdajů roku 2016. Předsedající požádal pracovníka Svazku o provedení
komentáře k tomuto bodu. Ten uvedl, že běžné výdaje roku 2016 činily celkem
14.021.589,75 Kč 1/12 činí 1.168.465,- Kč tj. za období 1-4/2017 bylo možné čerpat
4.673.863,- Kč v běžných výdajích. Skutečnost 1-4/2017 činí dle účetních evidence
2.665.032,47 Kč z čehož vyplývá, že nedošlo k překročení a porušení schváleného
rozpočtového provizoria na rok 2017. VH bere na vědomí.
Předsedající následně vyzval přítomné k vyjádření se k připomínkám k zápisu
z minulé VH konané dne 13.12.2017 – tj připomínka ing. Nekla a p. Scsevlikové.
V diskusi se přihlásil ing.Nekl, který vznesl dotaz na starostu obce Bohutín p.Turka
zda zmíněné potrubí, týkající se provizorního zatrubnění bylo vydáno stavební
povolení a zda byla stavba následně zkolaudována.
Starosta obce odpověděl, že stavba ČOV byla zkolaudována. Ing.Nekl konstatoval,
že stavba ČOV a stavba provizorního zatrubnění jsou dvě zcela odlišné stavby.
Starosta Bohutína uvedl, že má souhlasné stanovisko Státního fondu životního
prostředí a dále i MV ČR, ve kterém je kladné vyjádření, že rozhodnutí VH není
v rozporu s legislativou. Starostka obce Daleké Dušníka vyzval starostu obce
Bohutín k doložení písemností k předmětnému provizornímu zatrubnění. Starosta
obce Trhové Dušníky konstatoval, že zmíněné vyjádření MV ČR není v této věci
jednoznačné.
Předsedající ukončil debatu a vyzval návrhovou komisi k předložení návrhu na
usnesení.

-3Návrh usnesení: VH bere na vědomí připomínku p.Nekla. VH pověřuje SR, aby
projednala znovu otázku provizorního zatrubnění Vokačovského rybníka v Bohutíně
po předchozím projednáním s Vodoprávním úřadem a provozovatelem tj.1Sčv a.s..

Hlasování -

Pro : 62

Proti : 0

Zdržel se : 1

K bodu 4. programu – zpráva o hospodaření za uplynulé období I-IV/2017
Předsedající vyzval pracovníka Svazku k provedení komentáře k hospodaření
Svazku za období I-IV/2017. Ten uvedl, že celkové příjmy za toto období činí 8.497,2
tis.Kč a celkové výdaje 6.689,9 tis.Kč. Účetní sestava za toto období FIN 2-12 M
bude zaslána členským obcím společně se zápisem z dnešní VH. Následně zástupci
obcí po provedeném komentáři vznesli požadavek, aby manažer Svazku zasílal
pravidelně členským obcím zprávu o hospodaření za každé čtvrtletí.
Předsedající vyzval návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Návrh usnesení: VH bere na vědomí zprávu o hospodaření za období 1-4/2017, a
ukládá manažerovi svazku, aby zasílal e-mailem pravidelně členským obcím zprávu
o hospodaření Svazku obcí za každé čtvrtletí.
Hlasování -

Pro : 63

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 5. programu - zpráva revizní komise
Předsedající požádal předsedu RK pana Milana Smíška o přečtení zápisu
z posledního jednání RK ze dne 2. května 2017. Ten zprávu přednesl a upozornil na
to, že měl být projednán návrh stanov Svazku v zastupitelstvech členských obcí.
JUDr.Krylová vznesla dotaz proč nebyly předloženy pozměňovací návrhy za skupinu
Nečín, kde mimo jiného požaduje zapracování principu pro rozdělování zisku.
Ing.Kaiser odpověděl, že SR rozhodla rozeslat dvě varianty tj.var.Svazku a
var.Města bez zapracování dalších pozměňovacích návrhů. Ing.Vařeka řekl, že v MZ
byla projednána a schválena varianta, kdy při volbě 5 člena SR bude mít Město
Příbram pouze 1 hlas. Ing.Nekl konstatoval, že běží lhůta pro zaslaní usnesení
s výsledkem projednání návrhu stanov Svazku a to do 30.6.2017.
Předsedající vyzval návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Návrh usnesení: VH bere na vědomí přednesenou zprávu RK .

-4K bodu 6. programu– schválení závěrečného účtu - přezkoumání hospodaření za
rok 2016
- plnění rozpočtu I-XII / 2016
Předsedající uvedl tento bod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Pan Turek upozornil přítomné na to, že podklady, které byly dodatečně zaslány dne
3.5.2017 na základě doporučení revizní komise všem členským obcím e-mailem
nesplnily zákonnou lhůtu tj.15 dnů před projednáním. K tomuto názoru se připojila i
JUDr.Krylová a ostatní. Vzhledem k těmto skutečnostem, a s ohledem na zákonnou
povinnost projednat a schválit závěrečný účet tj. přezkoumání hospodaření za rok
2016 a plnění rozpočtu I-XII/2016 v termínu do 30.6. běžného roku bylo navrženo
svolat mimořádnou VH na 15.6.2017 ve 13.00h v zasedací místnost MěÚ Příbram.
Zástupci členských obcí požadují, aby se zasedání VH zúčastňovala pravidelně i
účetní Svazku.
Předsedající dal k těmto návrhům hlasovat.
Hlasování -

Pro : 59

Proti : 0

Zdržel se : 4

K bodu 7. Programu – schválení účetní závěrky za rok 2016
Předsedající vyzval přítomné k připomínkám k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že
žádných nebylo dal k tomuto bodu hlasovat.
Předsedající vyzval návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Návrh usnesení: VH schvaluje účetní uzávěrku.
Hlasování -

Pro : 63

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 8. programu – projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Předsedající vyzval přítomné k připomínkám k tomuto bodu.
p.Scsevliková a p.Dušková upozornili VH na to, že předložený návrh rozpočtu není
vyrovnaný, a že je schodkový a není možné zůstatky na běžných účtech zapojit do
výdajů.
Předsedající vyzval návrhovou komisi o předložení návrhu na usnesení.
Návrh na usnesení: VH schvaluje návrh finančního rozpočtu pro rok 2017, jako
rozpočet „SCHODKOVÝ“. Příjmy budou dofinancovány schváleným úvěrem a
finančními prostředky na účtech z minulých let. Výše příjmů 25.725 tis.Kč a výdaje
42.676 tis.Kč.
Hlasování - Pro : 63
Proti : 0
Zdržel se : 0

-5K bodu 9. programu – plán financování obnovy VH majetku obcí – rozdělení fin.
prostředků
Předsedající vyzval pracovníka Svazku, aby provedl komentář k tomuto bodu.
Ten uvedl, že veškeré podklady k PFO vodohospodářského majetku členských obcí
vyjma Města Příbram v návaznosti na novou platnou legislativu byly zaslány všem
obcím e-mailem k projednání. Zástupci Svazku uskutečnili dvě návštěvy za účelem
vysvětlení této problematiky PFO v lednu a únoru v obci Nečín a Milín, kam byli
sezváni obce spadající do té či oné skupiny. Ze zmíněných jednání vyplynulo, že
přerozdělování finančních prostředků z nájemného za VH majetek členských obcí
bude prováděno na základě majetkové evidence VH majetku. Výsledem skupiny obcí
spadajících pod Bohutín není |Svazku znám. Dále pracovník Svazku konstatoval, že
v souvislosti s PFO byla správní radou Svazku zrušena směrnice 1/2006, která
umožňovala přerozdělování fin.prostředků na základě žádostí obcí v rámci solidarity,
což již není smysluplné s ohledem na plán financování obnovy VH majetku. Dále
pracovník Svazku uvedl, že v případě shody ohledně přerozdělování fin.prostředků
v návaznosti na majetkovou evidenci se jedná o prostředky vzniklé z nájemného za
majetek pouze členských obcí. P.Scsevliková vznesla dotaz, proč byla tato směrnice
zrušena. P.Turek konstatoval, že byl pro zachování zmíněné směrnice. Následně se
přihlásil starosta Lhoty u Pb., který vznesl požadavek na finance s ohledem na
nutnost výměny armatur. Pracovník Svazku uvedl, že není možné tyto prostředky již
v tomto roce rozdělovat tak, jak bylo zvykem, neboť legislativní změna platí od
nového roku a obce mají povinnost tyto prostředky tvořit a to z nájemného
vybíraného za pronajatý majetek jak, kanalizační tak i vodovodní, z vlastního
rozpočtu obce a případné dotace. Dále konstatoval, že fin.prostředky, které jsou
vybírané za VH majetek členských obcí podléhají dani z příjmů a oproti zaslané
tabulce budou tyto z tohoto důvodu pokráceny. Uvedl též, že SR v letošním roce
požádala ministra financí o zproštění placení zmíněné daně, ale tato byla zamítnuta.
Starosta obce Dubno vyzval přítomné schválit tento postup při přerozdělování fin.
prostředků.
Předsedající vyzval návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Nehlasuje Město Příbram, které si schvaluje PFO samostatně, vzhledem
k samostatné provozovatelské smlouvy.
Návrh usnesení: VH schvaluje rozdělení finančních prostředků z nájemného dle
majetkové evidence obcí (majetek vodovodní a kanalizační rozdělit ) s účinností od
1.1.2017.
Hlasování - Pro : 18

Proti : 0

Zdržel se : 0

-6K bodu 10. programu – připomínky a diskuse
Předsedající vyzval přítomné= k diskuzi.
P.Scsevliková vznesla dotaz proč SR na svém posledním zasedání rozhodla, že
audit za rok 2017 bude objednán u auditorské firmy. Ing.Vařeka uvedl, že důvodem
pro schválení auditorské firmy je větší možnost pro účetní konzultace během roku.
P.Turek uvedl, že byl jediný ve SR, který byl proti a opětovně uvedl, že kontrola KÚ je
bezplatná. JUDr.Krylová konstatovala, že by bylo vhodnější tyto uspořené prostředky
použít na školení účetní.
Předsedající vyzval návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Návrh usnesení: a) VH schválila objednání auditu z Krajského úřadu za rok
2017
Hlasování - Pro : 61

Proti : 2

Zdržel se : 0

P.Turek opětovně upozornil na probíhající rekonstrukci ÚV Hvězdička, na
prodlužování termínu dokončení a případnou možnost penalizace dodavatele k tomu
se přidala i JUD.Krylová.
Návrh usnesení: b) VH pověřuje manažera Svazku obcí, aby na příští VH připravil
podrobnou zprávu probíhající rekonstrukce Úpravny vod
Hvězdička a zprávu o sankcích za opožděnou rekonstrukce.
Hlasování - Pro : 63

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 11. Programu – usnesení – usnesení byla přijímána v průběhu jednání
v jednotlivých bodech programu
Valnou hromadu ukončil předsedající ve 14.55 hodin.
zapisovatel : ing.Pavel Nekl

………………………

ověřovatelé : Jola Scsevliková

……………………….

Marcela Dušková

zápis schválil : ing.Jindřich Vařeka

....…………………….

……………………….

