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Výpis usnesení z valné hromady 

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 

Obecní úřad BOHUTÍN 

ze dne 16. 6. 2022 od 13.00 hod 

 
Usnesení č.1: 

VH schválila předsedajícím Ladislava Turka. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.2: 

Volba orgánů valné hromady: 

 

VH schválila zapisovatelem Ing. Fuksu. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

  

VH schválila ověřovatelem zápisu Václava Chmelaře. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

VH schválila ověřovatelem zápisu Ing. Josefa Kaisera. 

Pro: Příbram 45 + 15 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Usnesení č.3: 

Schválení programu VH: 

VH schválila program  

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.4: 

Kontrola usnesení z minulé VH: 

VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulé VH. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení č.5: 

VH bere na vědomí informace o průběhu Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.6: 

VH schválila účetní závěrku za rok 2021. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.7: 

VH schválila závěrečný účet za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 

2021 a to s výhradou. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.8: 

VH schválila memorandum o propojení vodohospodářských soustav mezi SVAK, městem 

Příbram a 1. SčV (skupina 1), městem Dobříš, VHS Dobříš a sdružením obce Pokocábí 

(skupina 2) 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.9: 

VH bere na vědomí závěry pro SVAK z generelu 2021-22. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.10: 

VH: 

- vzala na vědomí návrh textu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci (dále 
jen „Memorandum“) ve znění, jak tvoří přílohu tohoto usnesení, jakož i přiloženou právně-
ekonomickou informaci, popisující možný budoucí model provozování v regionu 

- projednala a schválila uzavření tohoto Memoranda, včetně záměru založení obchodní 
společnosti s ručením omezeným, jejímiž společníky budou i další veřejní zadavatelé 
v regionu (obce, popř. svazky obcí apod.) 
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- pověřuje správní radu uzavřením Memoranda a vedením jednání se smluvními stranami 
Memoranda za SVAK tak, aby vznikl návrh společenské smlouvy společnosti s ručením 
omezeným, který bude v souladu s Memorandem, přičemž založení takové společnosti bude 
následně předloženo valné hromadě ke schválení (včetně návrhu textu společenské 
smlouvy) 

- pověřuje správní radu, aby SVAK zastupovala i při dalších jednáních o Transakci, která je 

předmětem Memoranda, zejména při sjednávání podmínek a parametrů navržené 

Transakce a aby informoval na budoucích zasedáních valné hromady o postupu v těchto 

jednáních a o jejich výsledku 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 ...................................................   ...................................................  

Zapsal: Ing. Ivan Fuksa Předsedající: Ladislav Turek 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 ...................................................   ...................................................  

Václav Chmelař Ing. Josef Kaiser 

 

 

 


