Zápis
z valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
konané dne 17. května 2016
Přítomni : podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí
Přítomno : =

16

město 45 hlasů + 15 obce =

60 hlasů

Nepřítomno :
z toho

omluveni : Milín, Lešetice, Dlouhá Lhota, Lhota u Příbramě
neomluveni : -

Zaměstnanci Svazku obcí : Ing.Mixl , Benda, JUDr.Košťál
Potvrzení o vyvěšení dokumentů bylo předáno 15 členskými obcemi.
Před zahájením jednání valné hromady byly přítomným starostům předány
následující materiály:
- Zpráva o hospodaření I-IV/2016 – příloha bodu 5
Pověření k zastupování na valné hromadě předal:
- za obec Hluboš ing.Kovalčík
Jednání zahájil ve 13.05 hod. ing.Josef Kaiser, 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.
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

zahájení
volba orgánů valné hromady
kontrola usnesení
volba člena revizní komise
zpráva o hospodaření za uplynulé období I-IV/2016
zpráva revizní komise
schválení závěrečného účtu - přezkoumání hospodaření za rok 2015
- plnění rozpočtu I-XII / 2015

8 – projednání návrhu rozpočtu na rok 2016
9 – návrh na rozdělení finančních prostředků obcím v roce 2016
10 – připomínky a diskuse
11 – usnesení
Hlasování -

Pro : 60

Proti : 0

Zdržel se : 0

-2K bodu 2. programu - byla provedena volba na návrh předsedajícího:
Zapisovatele - Josef Benda
Ověřovatelů zápisu - p.Scsevlíková, p.Chmelař
Návrhové komise – ing.Táborová, p.Smíšek
Hlasování -

Pro : 60

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 3. programu – kontrola usnesení
Předsedající uvedl, že VH konaná dne 10. prosince 2015 uložila SR zařadit do
programu příští VH volbu nového člena RK. Vzhledem k tomu, že tento bod je
v dnešním programu VH pod.č.4 je usnesení naplněno. Dále uvedl, že VH konaná
dne 13.4.2015 uložila SR informovat všechny členské obce na následující VH o
změnách v rozpočtu v rámci vydaného mandátu /tj. provádět změny do výše 500
tis.Kč/ následně požádal manažera Svazku o komentář. Ten uvedl, že v roce 2015
byla provedena dvě opatření:
1.v oblasti výdajů - došlo k přesunu 400tis.Kč z investic na opravy
2. v oblasti příjmů - došlo k navýšení o 1.900tis.Kč vzhledem k zahájení čerpání
schválené dotace na akci „Rekonstrukce ÚV Hvězdička od Mze ČR
Tyto informace vzala VH na vědomí bez připomínek.Vzhledem k tomu, že nebylo
žádných dotazů přistoupilo se k dalšímu bodu programu.

K bodu 4. programu – volba člena revizní komise
Předsedající uvedl tento bod tím, že vzhledem k odstoupení p.Lukšana z RK dne
10.12.2015 má RK Svazku pouze dva členy p.Smíška – předsedu a p.Bártíka – člena
a je nutné jednoho člena RK na dnešní VH dovolit. Zároveň navrhl VH p.Chmelaře –
starostu obce Dubno. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nepadl oslovil p.Chmelaře zda
s návrhem souhlasí, ten kandidaturu přijal. Předsedající dal k tomuto návrhu
hlasovat.
Hlasování -

Pro : 59

Proti : 0

VH schvaluje p.Chmelaře za člena RK Svazku obcí.

Zdržel se : 1

-3K bodu 5. programu - zpráva o hospodaření za uplynulé období I–IV / 2016
Předsedající provedl komentář k hospodaření Svazku za období I-IV/2016, kdy
příjmy činí 8.289,6 tis.Kč a výdaje 6.448,2 tis.Kč., čímž nebylo dodrženo rozpočtové
provizorium. Rozpočtové provizorium bylo překročeno za I-IV/2016 o 535,7tis.Kč
z toho důvodu, že přislíbené a odsouhlasené příspěvky členským obcím /4/ ve výši
1.440,5tis.Kč byly poskytnuty až v roce 2016 z důvodu změny podpisových vzorů u
GE Money Bank počátkem roku 2016, kdy došlo na VH konané dne 10.12.2015 ke
změně členů SR.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné připomínky či dotazy přešlo se
k dalšímu bodu s tím, že tuto zprávu bere VH na vědomí.
K bodu 6. programu– zpráva revizní komise
Předsedající požádal předsedu RK pana Milana Smíška o přečtení zápisu
z posledního jednání RK ze dne 9.května 2016.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné připomínky či dotazy přešlo se k dalšímu
bodu a tento bod včetně přednesené zprávy RK bere VH bere na vědomí.
Při projednávání bodu č.6 se dostavil starosta obce Dubenec.
Hlasy :

Přítomno : 17

město 45 hlasů + 16 obce =

61 hlasů

K bodu 7. Programu –schválení závěrečného účtu - přezkoumání hospodaření
za rok 2015
- plnění rozpočtu I-XII/2015
Předsedající konstatoval, že před zahájením dnešní VH byly předány „potvrzení o
vyvěšení“ projednávaných dokumentů a zároveň vyzval přítomné k vznesení dotazů.
Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování, aby byl
závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2015 schválen valnou
hromadou – bez výhrad.
Hlasování - Pro : 61

Proti : 0

Zdržel se : 0

Po schválení a hlasování vystoupil :
- p.Turek, že v rámci úspor navrhuje objednat přezkoumání hospodaření za rok 2016
u KÚ Stř.kraje
- p.Chmelař uvedl, že nemá problém, aby KÚ prováděl audit
- JUDr.Krylová – krajský audit je bez problémů, vyjma stanov, které nejsou v souladu
se zákonem od roku 2001 a jsou třeba předělat
- ing.Táborová navrhuje, aby byly předělány a schváleny stanovy a pak teprve žádat
o audit od KÚ, neboť nesoulad stanov bude v zápisech figurovat a tím bude
zamezen Svazku přístup k dotacím

-4- ing.Vařeka uvedl, že jediná změna v návrhu stanov Svazku podaná Městem
Příbram je počet členů ve SR
- p. Smíšek uvedl, že zásadním problémem znemožňující odsouhlasení
v zastupitelstvech obcí je počet hlasů Města tj.45hlasů
-ing.Vařeka požadoval provést hlasování k předloženému návrhu stanov z prosince
2015, kdy jedinou změnou je počet členů ve SR, sudý počet členů SR je nesmysl
- p.Kropáč uvedl, že je nutné dát dohromady stanovy Svazku neboť žádný návrh není
-JUDr.Košťál uvedl, že na dnešní VH nejsou všichni členové Svazku, aby bylo možné
hlasovat, a že bod stanov není na programu dnešní VH. Varianta návrhu stanov
předložená na prosincové VH správní radou zůstává v planosti. Navrhl zaslat
opětovně všem členským obcím návrh doporučený SR na prosincové VH +
variantu předloženou Městem též na prosincové VH s tím, že případné připomínky
budou do konečného znění zapracovány.
- ing.Kovalčík navrhl, aby bylo pokračováno dle schváleného programu
- ing.Vařeka požádal přítomné, aby byly případné návrhy podány až v bodě 10.
dnešního schváleného programu
Předsedající tuto živelnou diskusi ukončil a přešlo se k projednávání dalšího bodu
schváleného programu.
K bodu 8. programu – projednání návrhu rozpočtu na rok 2016
Předsedající uvedl, že podklady pro tento bod byly rozeslány s pozvánkou a
konstatoval, že potvrzení o vyvěšení byly předány zástupci obcí před zahájením
dnešní VH a otevřel diskusi k tomuto bodu. O slovo požádal manažer Svazku, který
uvedl, že v předloženém návrhu rozpočtu Svazku na rok 2016 došlo k chybě
v kapitole běžných výdajů v §53 21, kdy je uvedena chybně částka 1.080tis.Kč.
Tento § se v rozpočtu neměl objevit, poděkoval ing.Kovalčíkovi za připomínku
sdělenou telefonicky před konáním dnešní VH. Vzhledem k této skutečnosti navrhuje
o tuto částku tj.1.080tis.Kč snížit schodek v návrhu rozpočtu na rok 2016 čímž bude
schodek rozpočtu činit 5.038,9 tis.Kč a tím pádem snížit výši požadovaného úvěru na
dofinancování probíhající akce „Rekonstrukce ÚV Hvězdička“. Dále uvedl, že
písařskou chybou byl v příloze č.3 bod č.5 v návrhu chybně uveden Vokačovský
rybník správně je Vysokopecký rybník.
Předsedající otevřel diskusi k tomuto bodu.
-p.Dušková vznesla dotaz, zda náklady na audit jsou v předloženém rozpočtu
- manažer uvedl, že částka 47tis.Kč je součástí rozpočtu příloha č.2, §5166
- ing.Kovalčík uvedl, že vzhledem k rezervám především v kapitole udržování a
opravy není nutné brát si úvěr, případné přijetí úvěru schválit na mimořádné VH
-manažer uvedl, že přijetí úvěru náleží dle platných stanov do rozhodovacích
pravomocí SR, a že současná SR jej pověřila obeslat tři peněžní ústavy k podání
nabídky na úvěr za účelem dofinancování rekonstrukce ÚV Hvězdička což bylo
učiněno a termín pro podání končí dne 31.5.2016

-5- p.Turek konstatoval, že „stará“ SR našla při tvorbě rozpočtu rezervy
- předsedající- člen SR uvedl, že pochopitelně bude prosazovat vzít si úvěr co
nejmenší, ale je nutné počítat i s případnými nenadálými událostmi, které mohou
během roku nastat, čímž se může výše úvěru operativně změnit
- JUDr.Krylová citovala znění stanov, § 12, písm. h/, ve kterém je uvedeno:
„rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti VH zahrnují tyto stanovy nebo
si VH vyhradí“ v této souvislosti přítomní nabyli dojmu, že je nutné, aby
rozhodování o úvěru bylo v kompetenci VH.
Po následné nepřehledné diskusi byl podán návrh, aby si VH vyhradila právo na
rozhodování o přijetí úvěru.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování - Pro : 59

Proti : 0

Zdržel se : 2

Následovala další nepřehledná diskuse na téma přijetí či nepřijetí úvěru na
dokončení akce „rekonstrukce ÚV Hvězdička.
Po té ing.Vařeka podal návrh společně s p.Chmelařem, aby VH udělila SR mandát
k rozhodnutí a přijetí úvěru do výše 5mil.Kč v roce 2016 za účelem dofinancování
probíhající akce „Rekonstrukce ÚV Hvězdička“.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování - Pro : 58

Proti : 0

Zdržel se : 3

p.Turek podal návrh, aby Svazek obcí objednal do konce měsíce června 2016
provedení auditu u KÚ Středočeského kraje.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování - Pro : 55

Proti : 2

Zdržel se : 4

Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu Svazku obcí na rok 2016
s provedenými úpravami, které byly okomentovány v průběhu diskuse.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování - Pro : 61

Proti : 0

Zdržel se : 0

K bodu 9. programu – návrh na rozdělení finančních prostředků obcím v roce 2016

-6Předsedající konstatoval, že materiály byly zaslány spolu s pozvánkou na dnešní VH,
a zároveň jsou SR doporučeny ke schválení dnešní VH s tím, že podmínkou pro
uzavření "Dohody o poskytnutí finančního příspěvku" mezi Svazkem a žádající obcí
bude předložení "Usnesení zastupitelstva", že obec žádá o příspěvek, a že se obec
bude finančně na realizaci akce spolupodílet. Přítomné upozornil, že poskytování
finančních příspěvků na jednotlivé akce bude probíhat, až po naplnění příjmů
z nájemného za majetek členských obcí a přednesl zároveň návrh na rozdělení
fin.prostředků:
obci Daleké Dušníky – vod.řad OC 125
200 tis.Kč
obci Bohutín – výměna vod.AC 100 a AC 80
250 tis.Kč
obci Modřovice – výměna vod.hydrantu
vč.uzávěru + úsek.šoupě
55 tis.Kč
obci Lazsko – čištění biolog.rybníka
100 tis.Kč
obci Dubenec – výměna nefunkčních úsek. šoupat a hydrantů
30 tis.Kč
obci Drásov – výměna nefunkčních úsek. šoupat a hydrantů
30 tis.Kč
obci Podlesí – výměna vod.řadu Orlov –Podlesí
150 tis.Kč
obci Háje – výměna nefunkčních úsek. šoupat a hydrantů
+ výměna vod.řadu OC 80
80 tis.Kč
obci Trhové Dušníky – výměna potrubí LT 80
200 tis.Kč
Celkem

1.095 tis.Kč

Následně otevřel diskusi k tomuto bodu.
- p.Dušková vznesla dotaz jakým klíčem byly fin.prostředky rozdělovány
- p.Turek odpověděl, že „stará“ SR, vzhledem k tomu, že žádosti o příspěvky na rok
2016 převyšovaly finanční možnosti na tento rok, přijala tato filozofii všem vyjít vstříc,
avšak za cenu snížení částky v žádostech o příspěvek, podkladem pro rozhodování
bylo i stanovisko provozovatele
- p.Smíšek uvedl, že vzhledem k tomu, že žádost o příspěvek byla u obce Trhové
Dušníky snížena obec nemá finanční prostředky potřebné na spoluúčast vzdává se
navrhované částky tj.200tis.Kč na rok 2016 a navrhuje, aby tato byla převedena na
úhradu nenadálých událostí na majetku obcí.
Přítomní vznesli požadavek na zaslaní tabulky vyjadřující výši příspěvku pro jednotlivé
obce do konce roku 2015. Tato bude zaslána spolu se zápisem z dnešní VH.
Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek dal předsedající hlasovat k tomuto
bodu.
/hlasují členské obce bez Města Příbrami/
Hlasování - Pro : 16

Proti : 0

Zdržel se : 0

-7K bodu 10. programu – připomínky a diskuse
Opětovně byla diskutována nutnost novelizace stávajících platných stanov Svazku,
ze které vyplynulo následující:
Všem členským obcím budou společně se zápisem z dnešní VH rozeslány písemně:
1. Návrh stanov Svazku vypracovaný JUDr.Košťálem, který byl doporučen SR na
projednání ve VH konané dne 10.prosince 2015
2. Protinávrh Města Příbrami předložený na VH konané dne 10.prosince 2015
s tím, že jednotlivé členské obce podají své připomínky v písemné podobě
v termínu do 30.června 2016.
- ing.Vařeka zmínil osvětový materiál vypracovaný pracovníky Svazku a
JUDr.Dvořákem, který bude zaslán všem členským obcí v el.podobě neboť ne
všichni ho obdrželi
Vzhledem k tomu, že nebylo dalších dotazů či připomínek, ukončil předsedající
diskuzi a požádal návrhovou komisi o přednesení usnesení s dnešní VH.
V průběhu projednávání tohoto bodu odešel zástupce obce Drásov.
Hlasy :

Přítomno : 16

město 45 hlasů + 15 obce =

60 hlasů

Návrh na usnesení přednesl p.Smíšek
K bodu 11. Programu - usnesení
Usnesení č. I.
Valná hromada
Bere na vědomí:

1. Výsledky hospodaření Svazku za období I-IV / 2016
2. Zprávu o činnosti revizní komise za uplynulé období

Schvaluje:

1.
2.
3.
4.
5.

Ukládá SR:

Program dnešní valné hromady
Volbu orgánů valné hromady
Člena revizní komise – p.Chmelaře
Závěrečný účet za rok 2015 – bez výhrad
Rozpočet na rok 2016, s tím že VH uděluje SR pravomoc
rozhodovat o rozpočtových změnách v součtu do výše
500 tis.Kč
1. SR řídit se schváleným rozpočtem na rok 2016
2. Rozeslat všem členským obcím Návrh stanov Svazku vypracovaný
JUDr.Košťálem, který byl doporučen SR na projednání ve VH
konané dne 10.prosince 2015 a protinávrh Města Příbrami
předložený na VH konané dne 10.prosince 2015

-83. Rozeslat tabulku vyjadřující výši příspěvku pro jednotlivé obce do
konce roku 2015
VH si vyhrazuje právo na rozhodování o přijetí úvěru.
VH uděluje správní radě: 1. mandát k rozhodnutí a přijetí úvěru do výše 5mil.Kč
v roce 2016 za účelem dofinancování probíhající akce
„Rekonstrukce ÚV Hvězdička“

Hlasování - Pro : 60

Zdržel se : 0

Proti : 0

Usnesení č.II.
V návaznosti na platné stanovy Svazku pro bod: 9 návrh rozdělení finančních
prostředků obcím na rok 2016 hlasují pouze členské obce bez Města Příbrami.
Valná hromada
schvaluje:

1. VH schvaluje finanční příspěvky pro rok 2016 ve výši:

obci Daleké Dušníky – vod.řad OC 125
200 tis.Kč
obci Bohutín – výměna vod.AC 100 a AC 80
250 tis.Kč
obci Modřovice – výměna vod.hydrantu
vč.uzávěru + úsek.šoupě
55 tis.Kč
obci Lazsko – čištění biolog.rybníka
100 tis.Kč
obci Dubenec – výměna nefunkčních úsek. šoupat a hydrantů
30 tis.Kč
obci Drásov – výměna nefunkčních úsek. šoupat a hydrantů
30 tis.Kč
obci Podlesí – výměna vod.řadu Orlov –Podlesí
150 tis.Kč
obci Háje – výměna nefunkčních úsek. šoupat a hydrantů
+ výměna vod.řadu OC 80
80 tis.Kč
______________________________________________________________
895 tis.Kč

Celkem
200tis.Kč bude převedeno do rezervy na nenadálé události

Podmínkou pro uzavření "Dohody o poskytnutí finančního příspěvku" mezi Svazkem a žádající
obcí bude předložení "Usnesení zastupitelstva", že obec žádá o příspěvek, a že se obec bude
finančně na realizaci akce spolupodílet.

Hlasování - Pro :

15

Proti : 0

Valnou hromadu ukončil předsedající ve 15.15hodin.

Zdržel se : 0

-9-

zapisovatel : Josef Benda

………………………

ověřovatelé : Jola Scsevlíková

……………………….

Václav Chmelař

....…………………….

zápis schválil : ing.Josef Kaiser

……………………….

