
Zápis z valné hromady 

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 

Nám T. G. Masaryka 121, 261 01 Příbram 

ze dne 15. 11. 2022 od 13:00 hod. 

 

 

 

1. Zahájení 

Starosta Příbrami Mgr. Jan Konvalinka přivítal přítomné zástupce obcí a vyzval 

zastupitele, aby se vzájemně představili, vzhledem k nově zvoleným zastupitelům. 

Následně předal slovo Ing. Fuksovi, manažerovi svazku (dále jen MS), který krátce 

přivítal přítomné a tlumočil omluvy, viz Příloha č. 1 – Prezenční listina. 

Konstatoval, že VH je usnášeníschopná. 

 

2. Volba orgánů valné hromady 

Jako předsedající byl navržen Mgr. Jan Konvalinka 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 17 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila předsedajícím Mgr. Jana Konvalinku 

 

Na jednání se dostavila starostka Pečic paní Eva Hřebejková. 

 

Jako zapisovatel byl navržen Ing. Ivan Fuksa 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila zapisovatelem Ing. Ivana Fuksu 

 

Jako ověřovatel zápisu byla navržena starostka Mgr. Eva Drmlová  

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila ověřovatelem zápisu Mgr. Evu Drmlovou 

 

  



Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena starostka Karolína Marečková Laštovková 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila ověřovatelem zápisu Karolínu Marečkovou Laštovkovou 

 

3. Schválení programu VH 

Předsedající starosta Mgr. Jan Konvalinka provedl přítomné programem valné 

hromady, který byl všem zaslán společně s pozvánkou, viz Příloha č. 2 a zeptal se, zda 

má někdo k programu připomínky či návrh na změnu programu. 

Bez připomínek. 

 

VH schválila program VH 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Na jednání se dostavil zastupitel obce Drásov Martin Vostárek. 

 

4. Kontrola usnesení z minulé VH ze dne 15.9. 2022 

Předsedající předal slovo MS, který provedl valnou hromadu usnesením z minulé VH 

ze dne 15. 9. 2022. 

 

Usnesení č. 1:  VH schválila předsedajícím Mgr. Jana Konvalinku 

Usnesení č. 2:  Volba orgánů valné hromady 

 VH schválila zapisovatelem Ing. Fuksu 

 VH schválila ověřovatelem zápisu Václava Chmelaře 

 VH schválila ověřovatelem zápisu Ladislava Turka 

Usnesení č. 3:  VH schválila program VH a schválila stažení bodu č. 11 

Usnesení č. 4:  VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulé VH 

Usnesení č. 5:  VH schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přednesené důvodové 

 zprávy 

Usnesení č. 6:  VH bere na vědomí zprávu revizní komise 

Usnesení č. 7:  VH bere na vědomí informace o průběhu Rekonstrukce 

 Vysokopeckého rybníka 

Usnesení č. 8:  VH bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu 

Usnesení č. 9:  VH neschvaluje přijetí obce Drevníky (Drevníky 50, 263 01 Dobříš, 

 IČO: 00242152) do SVAK z důvodu nesouladu kalkulace s platnou 

 legislativou a z důvodu neprokázaného rozvojového potenciálu 

 obce 

Usnesení č. 10:  VH schvaluje směrnici pro odměňování členů správní rady, 

 inventarizační komise a revizní komise v upraveném znění 



Předsedající se zeptal, zda má někdo z přítomných k usnesení připomínky či dotazy.  

Pan starosta Vojáček vznesl dotaz ohledně směrnice pro odměňování členů. 

Konstatoval, že je novým zastupitelem obce a požádal o bližší specifikaci této směrnice 

– z jakého důvodu byla tato směrnice podepsána. Panu starostovi byla podána 

odpověď a krátká rekapitulace jednání z minulé valné hromady, kde tato směrnice 

situovala jako samostatný bod. 

Pan starosta Vojáček konstatoval, že mu nepřijde vhodné, aby obzvlášť uvolnění 

starostové, reprezentující Svazek, jež nakládá s jejich vodohospodářským majetkem, 

byli za své působení ve správní radě odměňováni – brali tak dvojí peníze. 

Pan starosta Konvalinka odpověděl, že plně chápe argumenty pana starosty Vojáčka a 

konstatoval, že působení ve správní radě je stále nad rámec běžné práce starosty. 

Pan starosta Kropáč se vložil do diskuse, oznámil, že na podepsání směrnice se na 

minulé valné hromadě zastupitelé shodli valnou většinou. 

Pan starosta Turek doplnil, že tato směrnice byla diskutována již několikrát, a to během 

celého jeho působení ve správní radě. Konstatoval, že usnesení z minulé valné 

hromady je platné a není tedy zapotřebí dál diskutovat. 

Dále bez připomínek. 

 

VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulé VH 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 19 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

5. Volba členů správní rady 

Předsedající zahájil diskusi k volbě členů správní rady. Požádal JUDr. Košťála, aby 

valnou hromadu seznámil s problematikou volby nových členů správní rady, a to tak, 

jak je uvedeno ve stanovách Svazku. JUDr. Košťál uvedl, že správní rada má pět členů, 

kteří se volí valnou hromadou na dobu čtyř let. Seznámil přítomné se způsobem volby 

jednotlivých členů: 

 

Jedním z členů je zástupce města Příbram. 

 

Další tři členové správní rady jsou voleni celou valnou hromadou z jednotlivých okruhů 

obcí: 

Okruh 1: Milín, Lazsko, Třebsko, Modřovice, Lešetice, Pečice 

Okruh 2: Hluboš, Trhové Dušníky, Podlesí, Bohutín, Láz, Lhota u Příbramě 

Okruh 3: Drásov, Dubno, Háje, Ouběnice, Dubenec, Nečín, Dlouhá Lhota, Daleké 

Dušníky 

Při volbě těchto členů se hlasuje ve standartním formátu Příbram 45 + počet hlasů 

členských obcí. 

 

Pátý člen správní rady je volen celou valnou hromadou z okruhu všech členských obcí, 

s výjimkou města Příbram a těch členských obcí, jejichž zástupce byl již do správní rady 



zvolen. Při hlasování o tomto pátém členu správní rady mají všechny členské obce, a 

to včetně města Příbram, jeden hlas. 

 

Způsob volby členů správní rady odpovídá stanovám Svazku, které byly jednotlivým 

členským obcím zaslány společně s pozvánkou na valnou hromadu. 

 

Zmínil také, že dle směrnice pro odměňování členů orgánů Svazku obcí pro vodovody 

a kanalizace, bude od 1. 1. 2023 práce ve správní radě, inventarizační komisi a revizní 

komisi odměňována. Tato směrnice byla taktéž zástupcům jednotlivých obcí rozeslána 

společně s organizačními pokyny pro ustavující valnou hromadu. 

 

Za město Příbram byl navržen Mgr. Jan Konvalinka. 

 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 19 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Za obce Milín, Lazsko, Třebsko, Modřovice, Lešetice, Pečice byl navržen paní starostkou 

Pečic pan starosta Vojáček. Nominaci nepřijal. 

Pan starosta Kropáč vyzval ostatní starosty z tohoto okruhu, zda by bylo možné 

navrhnout někoho jiného. 

Pan starosta Konvalinka navrhl paní starostku Evu Hřebejkovou. Nominaci přijala. 

 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Za obce: Hluboš, Trhové Dušníky, Podlesí, Bohutín, Láz, Lhota u Příbramě byl navržen 

pan starosta Ladislav Turek. Nominaci přijal. 

 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Za obce: Drásov, Dubno, Háje, Ouběnice, Dubenec, Nečín, Dlouhá Lhota, Daleké 

Dušníky byl navržen Ing. Josef Kaiser. Nominaci přijal. 

 

Paní starostka Drmlová navrhla paní starostku Karolínu Marečkovou Laštovkovou. 

Nominaci přijala. 

 

 



Předsedající vyzval k hlasování pro paní starostku Karolínu Marečkovou Laštovkovou. 

 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 9 přítomných obcí 

Proti: 4 

Zdržel se: 6 

 

Následně předsedající vyzval k hlasování pro Ing. Josefa Kaisera. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 přítomných obcí 

Proti: 1 

Zdržel se: 12 

 

Předsedající se zeptal, zda je jiný návrh. Jiný návrh nebyl, vzhledem k nedostatečnému 

počtu hlasů nemohl být čtvrtý člen správní rady zvolen. 

 

Jakožto pátý člen správní rady byl paní starostkou Duškovou navržen Mgr. Antonín 

Kropáč. Nominaci přijal.  

 

Pan starosta Smíšek navrhl pana Ing. Vladimíra Kovalčíka. Nominaci nepřijal. 

 

Přešlo se k hlasování pro Mgr. Antonína Kropáče. 

 

Hlasování: 

Pro: Příbram 1 + 17 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

 

Předsedající požádal o pěti minutovou pauzu. 

 

Po pauze konstatoval, že k volbě posledního člena správní rady dojde na nejbližší valné 

hromadě 13. 12. 2022. 

 

VH hlasováním zvolila správní radu ve složení: Mgr. Jan Konvalinka, Eva Hřebejková, 

Ladislav Turek, Mgr. Antonín Kropáč 

 

 

6. Volba členů revizní komise 

Jednání valné hromady se přesunulo k volbě členů revizní komise. Předsedající vyzval 

JUDr. Košťála, aby seznámil přítomné se způsobem volby členů revizní komise – ta má 

tři členy a její členové jsou voleni valnou hromadou na dobu čtyř let. Informoval, že 

člen revizní komise nesmí být zároveň členem správní rady Svazku, nebo jinou osobou 

oprávněnou jednat jménem Svazku. 



Způsob volby členů revizní komise odpovídá stanovám Svazku, které byly jednotlivým 

členským obcím zaslány společně s pozvánkou na valnou hromadu. 

 

Předsedající vyzval ke sdělení návrhů. 

Jako první byl navržen pan starosta Bártík. Nominaci přijal. 

Dalším návrhem byl zastupitel obce Trhové Dušníky pan Smíšek. Nominaci přijal. 

Dále byl navržen pan starosta Sirotek. Nominaci přijal. 

Posledním návrhem byla paní starosta Dušková, která nominaci nepřijala. 

 

VH hlasovala o zvolení PhDr. Bártíka jako prvního člena revizní komise. 

 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

VH hlasovala o zvolení p. Smíška jako druhého člena revizní komise. 

 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

VH hlasovala o zvolení Ing. Sirotka jako třetího člena revizní komise. 

 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 18 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

VH hlasováním zvolila revizní komisi ve složení: PhDr. František Bártík, Milan Smíšek, 

Ing. Jakub Sirotek 

 

7. Diskuse a různé 

Slova se chopil MS a vyzval zvolené členy správní rady k co nejdřívější schůzce, neboť 

je zapotřebí schválit ceny vodného, stočného a nájmů, stejně tak i schválit rozpočet na 

příští rok. Navrhl termín jednání správní rady 23. 11. od 7:30 hod., zeptal se, zda 

členové správní rady souhlasí a provedl je plánovaným programem. Prezentoval také 

proběhlé a plánované akce Svazku, resp. zveřejnění zadávací dokumentace projektu 

„Vodovodní přiváděcí řad SV Háje – Milín“, dále taky podal informaci o rekonstrukci 

Vysokopeckého rybníka, nebo akci „Odstranění havarijního stavu kanalizace Dubno“. 

Zastupitel obce Třebsko připomněl svůj návrh z minulé valné hromady ohledně 

posílení kapacity a zeptal se, zda by pro něj měl Svazek nové informace. MS sdělil nové 

informace – posunutí ČS do jiné nadmořské výšky, příští rok je v plánu zadat projekt. 



 

Na návrh Mgr. Drmlové valná hromada uctila minutou ticha památku zesnulé členky 

správní rady JUDr. Jany Krylové. 

 

Určení termínu příští VH: 13. prosince 2022 ve 13:00 v Pivovaru Podlesí. 

 

 

V 14:10 hod. předsedající poděkoval všem za účast a ukončil VH. 

 

 

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

Zapsal: Ing. Ivan Fuksa Předsedající: Mgr. Jan Konvalinka 

 

 

 

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

Mgr. Eva Drmlová Karolína Marečková Laštovková 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Program VH 


