56. ŘVH svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
Vyvěšeno na úřední desce obce a webových stránkách obce:
Od:
Do:

27. 04. 2020

……………………………

……………………………………………....
razítko a podpis statutárního zástupce
Zápis
56. řádné valné hromady svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV,
konané dne 27. 04. 2020 v 17.00 hod na OÚ Třeština.
Přítomni: dle presenční listiny 4 členové, omluveni 2 členové.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z 55. valné hromady a kontrola plnění usnesení.
3. Zpráva o činnosti.
4. Návrh rozpočtu na rok 2020.
5. Inventarizační zápis inventur k 31. 12. 2019.
6. Stočné 2020.
7. Různé.
8. Diskuse.
9. Závěr.
add 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zahájení 56. řádné valné hromady provedl předseda svazku obcí, pan František Laštůvka v
17.00 hod. Ověřil počet přítomných členů valné hromady, přítomni 4 členové, 2 omluveni,
konstatoval, že 56. valná hromada svazku obcí je usnášení schopná. Zástupci jednotlivých obcí
předložili doklad, že svolání 56. řádné valné hromady řádně a včas vyvěsily na úředních deskách
svých obecních úřadů a na webových stránkách obcí. Seznámil přítomné s programem dnešní
valné hromady a požádal ostatní členy valné hromady o doplnění. Žádný člen program nedoplnil.
Určen zapisovatel:
Volba ověřovatelů zápisu:

Ing. Jan Svačina.
Bc. Tomáš Miko, Václav Höpfler.

Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje návrh programu 56. valné hromady svazku obcí
včetně zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

add 2) Kontrola zápisu z 55. valné hromady a kontrola plnění usnesení.
- kontrola zápisu z 55. valné hromady svazku obcí:
Předseda svazku obcí konstatoval, že zápis z 55. ŘVH svazku byl zveřejněn v Třeštině i ve
Stavenici ve dnech 20. 12. 2019 - 06. 01. 2020 a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Vyzval přítomné ke vznesení připomínek. Nikdo žádnou připomínku nevznesl.
Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje zápis z 55. VH svazku obcí bez připomínek.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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- kontrola plnění usnesení:
Usnesení 2019-54-1: valná hromada svazku obcí ukládá předsedovi Františku Laštůvkovi zjistit od
Ing. Poštulky maximální možnou kapacitu ČOV a s tím související možnosti navýšení kapacity
ČOV včetně nákladů na takové navýšení.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
55. VH – trvá, 56.VH – splněno 26. 01. 2020.
Usnesení 2019-55-1: valná hromada svazku obcí ukládá odlovit právní poradnu Svazu měst a
obcí o právní pomoc při řešení nenapojené nemovitosti S-36.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
56. VH – bod trvá.
Usnesení 2019-55-2: valná hromada svazku obcí ukládá komisi pro přípravu podkladů ke
schválení řešení přípojek s podanými žádostmi připravit podklady pro jednání příští VH.
T: 31. 03. 2020. Odpovídá: František Laštůvka.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
56. VH splněno 24. 02. 2020.
Usnesení 2020-56-1: VH ukládá předsedovi Františku Laštůvkovi zjistit od Ing. Poštulky co by
bylo potřeba provést na ČOV abychom zvedli kapacitu o dalších 200 osob včetně finančního
rozpočtu. Dále o kolik osob lze navýšit kapacitu ČOV bez stavebních úprav, pouze vylepšením
stávající technologie, opět včetně rozpočtu.
Termín: do 31. 08. 2020.
Usnesení: valná hromada svazku obcí bere na vědomí kontrolu plnění usnesení VH svazku obcí.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 3) Zpráva o činnosti.
Předseda svazku obcí informoval o:
pravidelném provádění měření na ČOV,
23. 12. 2019 – servis T-57,
13. 01. 2020 – T-118 servisní měření – vadné počítadlo,
22. 01. 2020 – vývoz kalů,
26. 01. 2020 – intenzifikace ČOV,
12. 02. 2020 – OK – přezkoumání hospodaření bez chyb a nedostatků,
16. 02. 2020 – servis S-13,
18-20. 02. 2020 – výměna kontrolek,
19. 02. 2020 – vyjádření A-Z studny,
24. 02. 2020 – pracovní setkání komise – stočné 2020,
25. 02. 2020 – vývoz kalů,
27. – 28. 02. 2020 – revize jímek a ČOV,
28. 02. 2020 – servis T-75,
02. 03. 2020 – registrace svazku do NEN – výpověď Violette,
03. 03. 2020 – servis T-95 a S-23,
04. 03. 2020 – ŠPVS – výměna vodoměru,
05. 03. 2020 – ZÚ – odběr vzorků,
05. 03. 2020 – porucha automatiky na ČOV,
21. 03. 2020 – stížnost T-66,
07. 04. 2020 – servis T14A,
23. 04. 2020 – SFŽP – průběžná provozní monitorovací zpráva za rok 2019.
24. 04. 2020 – MZem ČR – porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné 2019,
25. 04. 2020 - servis T-96,
26. 04. 2020 – servis T-135,
Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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add 4) Návrh rozpočtu na rok 2020.
Předseda svazku předložil valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2020. Návrh byl zveřejněn
na úředních deskách a internetových stránkách jednotlivých obcí, což stvrdili starostové
jednotlivých obcí předložením potvrzení o vyvěšení. Vyzval přítomné k projednání návrhu. Nikdo
připomínky k návrhu nevznesl, a proto nechal hlasovat o schválení návrhu.
Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 5) Inventarizační zápis inventur k 31. 12. 2019.
Předseda svazku obcí předložil k projednání a ke schválení „Inventarizační zápis za rok
2019“ viz příloha č. 1. Předseda svazku obcí vyzval přítomné k diskusi či vznesení připomínek.
Nikdo tak neučinil, nechal tedy hlasovat o usnesení.
Usnesení: valná hromada schvaluje „Inventarizační zápis za rok 2019“.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 6) Stočné 2020.
Předseda svazku obcí předložil k projednání a ke schválení stanovení „Stočné 2020“ viz
příloha č. 2, včetně podmínek zatřídění do skupin pro stanovení paušálního poplatku za likvidaci
odpadních vod. V souvislosti se změnou způsobu vyúčtování předkládá v samostatném bodě
dnešní VH návrh dodatku č. 1 ke „Smlouva o odvádění odpadních vod“ který tuto situaci se
změnou způsobu odečtu množství odpadních vod k fakturaci řeší a zároveň v dalším samostatném
bodu navrhuje nové znění „Smlouva o odvádění odpadních vod“ od 01. 01. 2020 pro všechny nové
odběratele. Předseda svazku obcí vyzval přítomné k diskusi či vznesení připomínek. Nikdo tak
neučinil, nechal tedy hlasovat o usnesení.
Usnesení: valná hromada schvaluje „Stočné 2020“ včetně podmínek zatřídění do skupin pro
stanovení paušálního poplatku za likvidaci odpadních vod.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 7) – Různé.
7-1 – Stížnost zákazníka T-66.
Předseda svazku obcí seznámil valnou hromadu se stížností zákazníka na odběrném místě
T-66 na schválený záměr účtovat stočné 2020 paušální částkou na osobu ve vztahu k zákonu o
vodovodech a kanalizacích, prováděcí vyhlášce, příloze č. 12 k vyhlášky, kanalizačnímu řádu a
uzavřené smlouvě o odvádění odpadních vod T-1-066/2015. Předseda vyzval přítomné k diskusi.
Po diskusi nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení: valná hromada bere na vědomí přednesenou stížnost, ale stále trvá na účtování
stočného dle schváleného bodu č. 6.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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7-2 – Návrh „Dodatek č. 1 ke smlouvě o odvádění odpadních vod“.
Předseda svazku předložil k projednání a ke schválení návrh „Dodatek č. 1 ke smlouvě o
odvádění odpadních vod“. Tento dodatek reflektuje změnu způsobu zjišťování množství
odváděných odpadních vod schválený na VH v září roku 2019 s platností od 01. 01. 2020. Dále
vyzval přítomné k diskusi a po diskusi nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje znění vzoru „Dodatek č. 1 ke smlouvě o
odvádění odpadních vod“ a to s platností od 01. 01. 2020.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

7-3 – Návrh nového znění vzoru „Smlouva o odvádění odpadních vod“.
Předseda svazku obcí předložil k projednání a ke schválení návrh nového vzoru „Smlouva
o dovádění odpadních vod“. Tento nový návrh reflektuje stejně jako předchozí „Dodatek č. 1“
změnu způsobu zjišťování množství odváděných odpadních vod schválený na VH v září roku 2019
s platností od 01. 01. 2020. Vzhledem k nouzovému a krizovému stavu však nemohla být VH
svolána dříve a proto až nyní po uvolnění. Následně vyzval přítomné k diskusi a po diskusi nechal
hlasovat o usnesení.
Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje novou vzorovou smlouvu “Smlouva o odváděná
odpadních vod“ s platností od 01. 01. 2020.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

7-4 – Návrh – Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2026.
Předseda svazku obcí předložil k projednání návrh „Rozpočtový výhled Mikroregionu
ochrany vodních zdrojů TŘESTAV na rok 2021- 2026“. Poté vyzval přítomné k diskusi a po diskusi
nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje návrh „Rozpočtový výhled Mikroregionu ochrany
vodních zdrojů TŘESTAV na rok 2021- 2026“ ke zveřejnění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení 2020-56-2 valná hromada svazku obcí ukládá zveřejnit návrh „Rozpočtový výhled
Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV na rok 2021- 2026“.
Termín: 10. 05. 2020 Odpovídá: předseda svazku.

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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add 8) – Diskuse.

8/1 – Dopis odběratelů T 101 - upozornění – úhrada zálohy stočného od 01. 01. 2020.
Předseda svazku obcí přečetl doručený dopis a vyzval přítomné k diskuzi. Po diskusi
nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení 2020-56-3: valná hromada svazku obcí bere stížnost na vědomí, současně si
uvědomuje pozdní řešení dodatku ke smlouvě, který byl vyřešen až nyní v bodě 7-2. Dále pověřuje
předsedu svazku obcí Františka Laštůvku odeslat odpověď s vysvětlením včetně již schváleného
dodatku a s žádostí o jeho podpis a doručení zpět.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Další diskusní příspěvky nebyly vzneseny.

add 9) Závěr.
Závěr provedl předseda svazku obcí a ukončil jednání v 18.10 hodin.

Zapsal:

Ing. Jan Svačina

…………………………………

Ověřil:

Bc. Tomáš Miko

…………………………………

Václav Höpfler

………………………………...

František Laštůvka

………………………………...

Předseda svazku obcí:

Vyhotoveno dne 11. 05. 2020.
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