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                                                               Zápis
z řádné valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

konané dne 18.prosince 2018
___________________________________________________________________

Přítomni :  podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí

Přítomno  :   =        20  , město 45 hlasů  +  19 obce   =    64  hlasů 
             
Nepřítomno :  1 

 z toho         omluveni :     -
                                                         
                    neomluveni :  Háje

Zaměstnanci Svazku obcí :  Josef  Benda
                                              Ing.Mixl-omluven-dlouhodobá pracovní neschopnost

Právní služba Svazku: Judr. Petr Košťál

Zástupce provozovatele: ing.Ivan Eis –generální a finanční ředitel

Pověření k zastupování na valné hromadě předal: 

- za obec Hluboš ing.Vladimíra Kovalčík – pověření ze dne 18.12.2018 na dnešní VH

- za obec Drásov p.Ivanu Matějů – pověření ze dne 12.12.2018 na dobu neurčitou

- za obec Daleké Dušníky- Ing. IrenuTáborovou - pověření ze dne 10.12.2018 na  

  dnešní VH

K bodu 1. programu  - zahájení 

          Jednání VH zahájil ve 13.05 hod. p.Turek, který přivítal přítomné zástupce 
členských obcí Svazku a konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení.

          O slovo požádal starosta Města Příbramě ing.Jindřich Vařeka, který oznámil 
přítomným, že na základě usnesení Rady města Příbram ze dne 26.11.2018 byl 
delegován jako zástupce Města Příbram do orgánů Svazku obcí pro vodovody a 
kanalizace 1.místostarosta ing.Martin Buršík,MBA. Následně poděkoval přítomným 
za dosavadní spolupráci v minulém období a popřál všem mnoho úspěchů v období 
dalším.   
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K bodu 2. programu  - schválení programu VH 

           S ohledem na tuto skutečnost, sdělenou ing.Vařekou bylo navrženo 
Judr.Košťálem , s ohledem na změnu osoby za Město Příbram,platné stanovy 
Svazku, a následné zapsání nového člena správní rady u Krajského úřadu Stř.kraje,  
aby byl program dnešní VH doplněn o schválení nového člena správní rady Svazku –
zástupce Města Příbram- ing.Martina Buršíka jako bod č.3 dnešního navrženého 
programu VH. /ostatní body programu budou tím pádem posunuty/
Předsedající přednesl znění doplněného programu dnešní VH. 

Návrh programu jednání dnešní VH:

  1 –  zahájení
  2 –  schválení programu VH
  3 –  schválení zástupce Města ing.Buršíka  členem správní rady za Město Příbram
  4 –  volba orgánů valné hromady
  5 –  projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2019
  6 –  kontrola usnesení
  7 –  volba revizní komise a likvidační komise
  8 –  zpráva o hospodaření za uplynulé období
  9 –  projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
10 –  připomínky a diskuse
11 –  usnesení

             Vzhledem k tomu, že žádných dalších pozměňovacích návrhů k programu 
jednání VH  nebylo, dal předsedající hlasovat k předloženému návrhu.

Hlasování:            Pro: 64 Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení:  VH schvaluje doplněný program dnešní VH. 

K bodu 3. programu – schválení zástupce Města Příbram ve správní radě 
Svazku  

V návaznosti na sdělení ohledně nového zástupce Města Příbrami –ing.Martina 
Buršíka, MBA 1.místostarosty ve správní radě Svazku obcí dal předsedající hlasovat 
k této skutečnosti.

               Hlasování:           Pro: 62               Proti: 0 Zdržel se: 2
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Usnesení:  VH Svazku schvaluje:

- ing.Martina Buršíka, MBA 1.místostarostu Města Příbrami jako člena 
ve správní radě Svazku obcí za Město Příbram

Pozn. Výpis z usnesení Rady Města Příbram ze dne  26.11.2018 R.usn.č.1212/2018
ve věci delegace nového zástupce Města Příbrami předán Svazku v písemné formě 
dne 19.12.2018 

Po projednání tohoto bodu ing.Jindřich Vařeka popřál přítomným šťastný Vánoce, 
zdraví a úspěchy v roce příštím, předal přítomným věcné pozornosti od Města 
Příbrami a opustil jednání VH.

K bodu 4. programu volba orgánů valné hromady 

Na návrh předsedající byla provedena volba orgánů VH:
   
                 Zapisovatele – pí Zeisková, p.Benda

      Ověřovatelů zápisu – p.Chmelař, Mgr.Kropáč

      Návrhové komise – Mgr. Drmlová, p.Vondrášek, ing.Kovalčík –předseda 

      Hlasování:           Pro: 63               Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení:  VH Svazku schvaluje:

                 - zapisovatele  – pí Zeiskovou, p.Bendu
                 - návrhovou komisi - Mgr. Drmlová, p.Vondrášek, ing.Kovalčík –předseda 
                 - ověřovatele zápisu - p.Chmelař, Mgr.Kropáč

K bodu 5. programu – projednání a schválení ceny vodného a stočného 
                                      pro rok 2019

Předsedající konstatoval, že podklady k tomuto bodu byly všem rozeslány 
s pozvánkou na dnešní VH, a že tento návrh byl projednán SR a ta jej VH doporučuje
k přijetí. Po té přivítal zástupce provozovatele ing.Ivana Eise – generálního a 
finančního ředitele 1.Sčv a.s. zároveň ho požádal o komentář k tomuto bodu, který jej
provedl. Následně vyzval předsedající k vznesení dotazů.

p.Chmelař- vznesl dotaz k předloženému návrhu kalkulace k položce opravy infra-
majetku, kdy mu ing. Eis odpověděl, že tato položka obsahuje jak odborné práce při 
opravách vodovodu či kanalizace, tak i činnosti s tím spojené /bagr, doprava mat./, 
které jsou nakupovány. 

                                                       - 3 -



                                              
   IČ :  48955001                                                                                                                              
www.svazekpb.cz                                                                                                                                

p.Chmelař-další dotaz byl na rozdíl množství v kalkulaci mezi vodou vyrobenou a 
fakturovanou – ing.Eis uvedl, že se tento rozdíl tvoří ztráty v trubní síti a voda 
technologická /odkalování řádné či po poruše/, a že tento rozdíl odpovídá průměru 
v ČR.
p.Chmelař- vznesl požadavek, zda je možné na příště doplnit tabulku kalkulací 
vodného a stočného o výsledky skutečnosti plnění kalkulací za předchozí uplynulé 
uzavřené období a předpokládané plnění kalkulací za období běžné. Ing. Eis uvedl, 
že je to možné, leč v době předkládání návrhu kalkulací bude zbývající období tj.říjen
až prosinec pouze dopočítáno.   

Vzhledem k tomu, že dalších dotazů, nebylo dal předsedající hlasovat k 
předloženému návrhu.

V návaznosti na platné stanovy Svazku  hlasují pouze členské obce bez Města 
Příbrami.

Cenu vodného pro členské obce Svazku pro rok 2019:

                                                         Cena vč.DPH       -   50,78          Kč/1m3

                                                                                      Cena bez DPH     -   44,16          Kč/1m3

                                                         Nájemné ve výši :    873 tis.Kč 

                                              
Cenu stočného pro členské obce Svazku pro rok 2019  :

                                                         Cena vč.DPH       -    40,40           Kč/1m3

                                                                                     Cena bez DPH     -    35,13           Kč/1m3   
                                                         Nájemné :                1.933 tis.Kč  

              Z tohoto nájemného bude částka 1.490 tis.Kč užita na kanalizační majetek 
Svazku.       

                               Hlasování:           Pro: 15             Proti: 0 Zdržel se: 4

Usnesení:  VH Svazku schvaluje:

                 
Cenu vodného pro členské obce Svazku pro rok 2019:

                                                         Cena vč.DPH       -   50,78          Kč/1m3

                                                                                      Cena bez DPH     -   44,16          Kč/1m3

                                                         Nájemné ve výši :    873 tis.Kč
                      
                                                       - 4 - 
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Cenu stočného pro členské obce Svazku pro rok 2019  :

                                                         Cena vč.DPH       -    40,40           Kč/1m3

                                                                                     Cena bez DPH     -    35,13           Kč/1m3   
                                                         Nájemné :                1.933 tis.Kč  

              Z tohoto nájemného bude částka 1.490 tis.Kč užita na kanalizační majetek 
Svazku

VH Svazku ukládá manažerovi Svazku:

Ukládá manažerovi svazku projednat s provozovatelem doplnění tabulky kalkulací 
vodného a stočného o výsledky skutečnosti plnění kalkulací za předchozí uzavřené 
období a předpokládané plnění kalkulací za běžné období

K bodu 6. – kontrola usnesení z minulé VH konané 11.9.2018

Vzhledem k pracovní neschopnosti manažera Svazku obcí požádal předsedající o 
provedení komentáře k usnesením z minulé VH pracovníka Svazku p.Bendu.

1.VH pověřuje JUDr. Košťála zjištěním právoplatností volby pátého člena správní 
rady s tím, že informace bude předána členským obcím do 21.9.2018

Pracovník Svazku v souvislosti s tímto usnesením uvedl, že člen správní rady 
p.Turek požádal dne 24.9.2018 o písemné stanovisko v souvislosti s platností volby 5
člena SR Svazku MV ČR. Odpověď ze dne 3.10.2018 čj. MV-110496-2ODK-2018 na
tuto žádost předložil p.Turek SR Svazku dne 14.11.2018 s tím, aby byla poskytnuta 
všem členským obcím což bylo učiněno dne 16.11.2018 e-mailem. 

2.VH pověřila správní radu prověřením možnosti instalace zábradlí na rybníku 
Drásov v okolí přelivu z prostředků Svazku 

Pracovník Svazku uvedl, že dne 29.11.2018 proběhla schůzka v místě 
bezpečnostního přelivu VD Drásov za účasti jeho, ing.Kaisera –člena SR, 
p.Vondráška-starosty obce Dubenec a p.Bartoše –jednatele oslovené firmy Stavby 
Brdy spol.s.r.o. za účelem stanovení rozsahu a provedení vybudování oplocení za 
účelem minimalizace ohrožení osob pádem do tělesa přelivu, který se nachází 
v I.PHO VD Drásov. Následně byla dne 10.12.2018 předložena písemná nabídka na 
tyto práce, která byla předána členům SR, kteří vyjádřili s nabídkou souhlas a 
následně dne 14.12.2018 byla zhotoviteli vystavena objednávka na práce 
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v odsouhlaseném rozsahu za cenu 49.884,- bez DPH s termínem realizace I. čtvrtletí
roku 2019.

3.VH pověřuje manažera řešením Plánu zvláštní povodně cestou dotace od SFŽP

Pracovník Svazku uvedl, že dnešního dne byla podána žádost prostřednictvím VRV 
a.s.Praha u SFŽP na dotaci na akci vypracování „Plánu zvláštní povodně“ pro 
Vysokopecký rybník a VD Drásov.

Dále byla přítomný podána informace, že do konce roku bude podána 
prostřednictvím VRV a.s. Praha žádost o dotaci na akci „Obnova hráze 
Vysokopeckého rybníka“ z operačního programu – Životní prostředí u SFŽP na 
částku 200.000,-Eur/pozn.žádost podána 20.12.2018/ a začátkem ledna 2019 bude 
podána u SÚ Příbram žádost o stavební povolení.  

Usnesení:  VH Svazku bere na vědomí:

a) informaci o platnosti volby 5. člena Správní rady Svazku
b) informaci o realizaci zabezpečení hráze Drásovské nádrže proti pádu osob
c) informaci o podání žádosti o dotaci na „Plán zvláštní povodně“ pro 

Vysokopecký rybník a VD Drásov
d) informaci o akci „Obnova hráze Vyskopekého rybníka“

K bodu 7. – volba revizní a likvidační komise

Předsedající požádal pracovníka Svazku o komentář k tomuto bodu. Ten uvedl, že je
třeba v souvislosti s výměnnou některých starostů, kteří již v podzimních volbách 
nekandidovali či nebyli zvoleni zvolit v návaznosti na platné stanovy Svazku nové 
členy revizní komise /viz.§10/ a dále členy likvidační komise/ ta ze stanov nevyplývá/ 
nicméně byla v minulosti jmenována pro likvidaci vyřazeného majetku Svazku.

Následně vyzval předsedající přítomné aby podaly návrhy na obsazení zmíněných 
orgánů Svazku: 

Návrh na členy:

1. Revizní komise- p.Smíšek, p.Chmelař, PHDr.Bártík   

Hlasování -            Pro : 61        Proti :   0          Zdržel se  : 3

2. Likvidační komise- p.Benda, Mgr.Kropáč, p.Kazda, pí Marečková-Laštovková

Hlasování -            Pro : 61        Proti :   0          Zdržel se  : 3
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Usnesení:  VH Svazku schvaluje:

1. Revizní komisi ve složení - p.Smíšek, p.Chmelař, PHDr.Bártík   
2. Likvidační komisi ve složení- p.Benda, Mgr.Kropáč, p.Kazda, pí Marečková-

Laštovková

K bodu 8 programu – zpráva o hospodaření za uplynulé období

Vzhledem k nepřítomnosti ing.Mixla- manažera Svazku obcí požádal předsedající o 
provedení komentáře k tomuto bodu pí Zeiskovou- účetní Svazku obcí. Ta uvedla, že
dne 18.10.2018 proběhla dílčí kontrola přezkoumání hospodaření Svazku obcí, jejíž 
závěry budou po ukončení pracovní neschopnosti manažera Svazku projednány ve 
SR.   

Usnesení:  VH Svazku bere na vědomí –zprávu o hospodaření za uplynulé         
                   období přednesenou pí Zeiskovou

K bodu 9 programu – projednání a schválení rozpočtu na rok 2019

Předsedající uvedl, že podklady tohoto bodu byly přílohou pozvánky dnešní VH, 
návrh rozpočtu byl projednán ve SR, která jej doporučuje VH ke schválení a 
vzhledem k nepřítomnosti požádal účetní Svazku o stručný komentář. Ta uvedla, že 
je v letošním roce rozpočet navržen v členění na paragrafy a jako přebytkový. 

Předsedající požádal zaměstnance Svazku o rekapitulaci usnesení jednotlivých 
členských obcí v návaznosti na nové přerozdělování finančních prostředků 
z nájemného za majetek členských obcí .Ten uvedl, že před zahájením dnešní VH 
předaly usnesení dvě obce, a tudíž chybí stále usnesení ještě od dvou členských 
obcí, aby bylo možné zahájit výplatu finančních prostředků na základě vystavených 
faktur obcemi ve smyslu schválených „Plánů financování obnovy“ VH majetku a to za
rok 2017 a 2018. V návaznosti na tuto skutečnost byl podán návrh, aby byla částka 
2.200.000,- Kč zapracována do předloženého návrhu rozpočtu Svazku pro rok 2019. 
Předsedající vyzval zástupce obcí, které ještě usnesení zastupitelstva nedodali, aby 
tak neprodleně učinili. Následně dal k tomuto bodu hlasovat.

      Hlasování -            Pro :   64      Proti :   0          Zdržel se  :    0 

Usnesení:  VH Svazku schvaluje:

Schvaluje předložený návrh rozpočtu Svazku obcí pro rok 2019 s doplněním 
částky 2.200.000,- Kč do části výdajů. Rozpočet je schválen 
v paragrafovém členění, jako přebytkový.
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K bodu 10 programu – připomínky diskuse

Žádných nebylo, postoupilo se k dalšímu bodu.

K bodu 11 programu - usnesení

S ohledem na tu skutečnost, že usnesení byla přijímána v průběhu projednávání 
programu VH u každého bodu samostatně nebudou tato odsouhlasována duplicitně.

   Valnou hromadu ukončil předsedající ve 14.20 hodin

zapisovatelé :  pí Zeisková                               ………………………
                       
                         p.Benda                                   ………………………
    

ověřovatelé :   p. Chmelař                                 ………………………. 

                        
                       Mgr.Kropáč                                 ....…………………….

        

               zápis schválil předsedající  : Ladislav Turek     ……………………….
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