Zápis
z řádné valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
konané dne 26.dubna 2018
Přítomni : podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí
Přítomno : = 16

město 45 hlasů + 15 obce = 60

hlasů

Nepřítomno : 5
z toho

omluveni : Lešetice, Pečice, Dubenec
neomluveni : Háje, Láz/ písemná omluva byla doručena na Svazek až
po konání VH/

Zaměstnanci Svazku obcí : ing.Mixl, Benda
Účetní Svazku: p.Zeisková
Potvrzení o vyvěšení dokumentů bylo předáno 19 členskými obcemi.
Pověření k zastupování na valné hromadě předal:
- za obec Hluboš ing.Kovalčík
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 ujal ing.Josef Kaiser 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.
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zahájení
volba orgánů valné hromady
kontrola usnesení a projednání připomínek k zápisu z minulé VH
projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
schválení stanov Svazku obcí dle návrhu ze dne 21.9.2017
připomínky a diskuse
usnesení

Hlasování -

Pro : 60

Proti : 0

Zdržel se : 0

-2K bodu 2. programu – volba orgánů valné hromady
- byla provedena volba na návrh předsedajícího:
Zapisovatele - Josef Benda
Ověřovatelů zápisu - ing.Jindřich Vařeka, Václav Chmelař
Návrhové komise – Jola Scsevliková, Marcela Dušková
Hlasování -

Pro : 60

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 3. programu – kontrola usnesení a projednání připomínek k zápisu z
minulé VH
Předsedající přečetl usnesení VH konané dne 12.12.2017:
-VH schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 – ing.Mixl konstatoval, že
provizorium na rok 2018 je dodrženo
-VH si vyhradila právo rozhodovat o investicích nad 3mil.Kč – ing.Kaiser uvedl, že
v roce 2018 SR neuvažuje s investicí, která by tuto částku přesáhla
-VH, uložila SR projednat s provozovatelem možnost zasílání nájemného z vodného
a stočného přímo na účet jednotlivých členských obcí
K tomuto bodu uvedl ing.Mixl, že provedl několik jednání s generálním ředitelem
ing.Eisem, který tuto možnost odmítl s tím, že stávající platná provozovatelská
smlouva tento postup neumožňuje a nabídl pomoc pro řešení prostřednictvím
daňových poradců spol.Veolia. Tento postup byl projednán a schválen SR dne
22.2.2018. Následně byl Svazku doručen právní rozklad spol.Rodl a Partner, který
potvrzuje, že dle již zmíněné platné smlouvy není možné zasílat alikvotní část
nájemného přímo obcím, nicméně doporučují vyjasnit smluvní vztah Svazku
s jednotlivými obcemi a to uzavřením písemné dohody mezi Svazkem a jednotlivými
obcemi, kdy bude zachován současný stav, kdy Svazek fakturuje nájemné z vodného
a stočného provozovateli a následně budou jednotlivé obce fakturovat alikvótní část
nájemného Svazku. Uvedený postup byl následně konzultován i s JUDr.Košťálem,
který jej rovněž požehnal.
Na základě shora uvedeného bylo dohodnuto, že VH ukládá SR připravit a uzavřít
Dohody mezi Svazkem a obcemi Svazku na výplatu nájemného z vodného a
stočného obcí na základě předložené faktury.
Hlasují pouze členské obce
Hlasování -

Pro : 15

Proti : 0

Zdržel se : 0

-3K bodu 4. programu – projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
Předsedající konstatoval, že materiály k tomuto bodu byly přílohou pozvánky na
dnešní VH, potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu byly předány 19 členskými obcemi
a otevřel diskuzi k tomuto bodu.
-p.Dušková vznesla dotaz ohledně položky 5163 –služby peněžních ústavů
Tento dotaz byl zodpovězen ing.Mixlem a účetní Svazku pí Zeiskovou, kdy bylo mimo
jiné uvedeno, že dojde k úpravě četnosti výpisů u jednotlivých peněžních ústavů
v rámci úspory prostředků, a nejbližší SR projedná podnět ing.Nekla ohledně
přechodu k internetovému bankovnictví.
-p.Chmelař- dotaz k položce 5166 – právní služby a TBD – odpovězeno TBD=
technicko bezpečnostní dohled nad vodními díly v majetku Svazku obcí
-ing.Kovalčík – dotaz na obsah položky 5171 – opravy a udržování k tomu uvedl
ing.Mixl, že se jedná mimo jiné o prostředky na nepředvídané poruchy během roku,
kdy např. k dnešnímu dni došlo ke třem poruchám na přivaděči u Lazce, které činí
350tis.Kč.
-p.Scsevliková- poukázala na částku za poštovní služby ve výši 15tis.Kč, kterou
považuje za zbytečnou ,a i na nepraktičnost a nesnáze při vyzvedávání
doporučených písemností a navrhla využívat datové schránky při komunikaci mezi
Svazkem a obcemi /pozvánky a materiály na VH a ost./ .Tento návrh, aby byly
využívány datové schránky byl členskými obcemi podpořen a přijat.
Hlasování -

Pro : 60

Proti : 0

Zdržel se : 0

-p.Chmelař- vznesl dotaz, proč nejsou uvolněny fin.prostředky z nájemného za vodné
a stočné jednotlivým obcím, k tomuto uvedli pracovníci Svazku, že s ohledem na to,
že do dnešního dne nebyly zaslány Svazku odsouhlasené sestavy provozovaného
majetku/ obcím rozeslány v lednu 2017/, všemi členskými obcemi , které jsou
společně s odsouhlasenými PFO, které nebyly též všemi obcemi doloženy,
rozhodujícím podkladem pro výpočet alikvótního podílu pro jednotlivé obce není
možné z logiky věci tyto prostředky rozdělovat. Na požadavek přítomných byly
přečteny obce, které dosud nezaslaly odsouhlasený provozovaný majetek a obce,
které nedoložily odsouhlasený PFO. Doložení těchto materiálů bylo několikrát
urgováno. Obce tímto byly opětovně vyzvány k doložení písemností . Dále bude
postupováno ve smyslu přijatého usnesení dnešní VH viz.bod 3.
Předsedající ukončil diskuzi a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu na
usnesení k tomuto bodu.

-4-p.Scsevliková podala návrh: VH schvaluje předložený návrh rozpočtu Svazku obcí
na rok 2018 jako přebytkový v členění na paragrafy.
Hlasování -

Pro : 60

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 5. programu - schválení stanov Svazku obcí dle návrhu ze dne 21.9.2017
Předsedající uvedl, že na Svazek byly doručeny potvrzení o projednání a schválení
návrhu Stanov Svazku ze dne 21.9.2017 všemi členskými obcemi, a proto je možné
provést hlasování o schválení tohoto návrhu.
Hlasování -

Pro : 60

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 6. programu– připomínky a diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
-p.Chmelař- vznesl dotaz ohledně možnosti zkapacitnění ČOV Dubenec s ohledem
na možnost napojování dalších nemovitostí na kanalizační řad. Ing.Mixl uvedl, že na
této ČOV má stále obec Drásov rezervovanou kapacitu 500 EO, že tato ČOV
kapacitně vyhovuje, ale látkově je zatížena téměř na maximum. V roce 2018 je
počítáno v rozpočtu Svazku s vypracováním odborného posouzení stávajícího
zatížení ČOV a návrh řešení z hlediska možnosti látkového navýšení kapacity.
/viz.komentář k rozpočtu na rok 2018/

-p.Turek- přivítal na VH pí Zeiskovou –novou účetní Svazku, dále zmínil svoji námitku
k programu VH, která se měla uskutečnit dne 29.3.2018, který neobsahoval bodprojednání a schválení stanov a dále námitku ohledně nevyplácení příspěvku
jednotlivým obcím, dále poděkoval pracovníkům Svazku za vypracování a zaslání
materiálů k připravované rekonstrukci Vysokopeckého rybníka. Předsedající
odpověděl, že při sestavování programu na VH 29.3.2018 nebyly Svazku doručeny
stanoviska všech členských obcí a proto nebyl legislativně možné ani správné tento
bod do pozvánky zahrnout a jako takový byl v tomto rozsahu schválen SR. Ve věci
příspěvků respektive nájemného za vodné a stočné uvedl ing.Vařeka, že postup byl
projednán v bodě 4. dnešní VH.
-ing.Mixl – manažer Svazku oznámil přítomným, že v rámci Světového dne vody
v kongresovém centru v Praze byla v rámci konference vyhlášena stavbou roku
2017 – akce „Rekonstrukce ÚV Hvězdička“ zároveň byl předán diplom, který je
vystaven na Svazku. Jedná se o třetí ocenění, které Svazek za realizované stavby
získal.

-5-p.Chmelař- vznesl dotaz zda již JUDr.Košťál podal nabídku na vedení GDPR
Svazku – ing.Mixl uvedl, že ji zpracovává, dále vznesl požadavek nechat zpracovat
nabídku na vedení GDPR pro Svazek obcí u DSO ORP Příbram. Přítomní vyjádřili
souhlas.
K bodu 7. Programu – usnesení
Předsedající vyzval návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení z dnešní VH:
Valná hromada bere na vědomí kontrolu usnesení a připomínek k zápisu z minulé
VH a ukládá správní radě:
1. Připravit a uzavřít Dohody mezi Svazkem obcí a členskými obcemi Svazku na
výplatu nájemného za vodné a stočné na základě vystavených faktur.
2. Zajistit cenovou nabídku na zpracování „GDPR pro Svazek obcí na klíč“ od
DSO ORP Příbram.
3. Zažádat Středočeský kraj, odbor kontroly, v souladu s ustanovením § 5 odst. 3
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů za rok 2018.
Valná hromada schvaluje:
Zapisovatele valné hromady: pana Josefa Bendu
Ověřovatelé: Ing. Jindřicha Vařeku, Václava Chmelaře
Návrhovou komisi: paní Jolu Scsevlikovou
paní Marcelu Duškovou
1) Valná hromada schvaluje program jednání předložený Správní radou
2) Valná hromada schvaluje Rozpočet Svazku obcí na rok 2018 jako přebytkový
v členění na paragrafy
3) Valná hromada Svazku obcí schvaluje stanovy a jejich nové znění dle
předloženého návrhu ze dne 21.9.2017.
Valná hromada bere na vědomí termín konání příští Valné hromady, termín je
stanoven na čtvrtek 7.6.2018 od 13 hod. v sále Pivovaru obce Podlesí.

Hlasování -

Pro : 60

Proti : 0

Zdržel se : 0

-6Valnou hromadu ukončil předsedající ve 14.05 hodin.
zapisovatel : Josef Benda

………………………

ověřovatelé : ing.Jindřich Vařeka

……………………….

Václav Chmelař

zápis schválil : ing.Josef Kaiser

....…………………….

……………………….

