54.

ŘVH svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdroiů TŘESTAV

25. 09. 2019

Vyvěšeno na úřední desce obce a webových stránkách obce:
Od:
Do:

razítko a podpis statutárního zástupce
l

Zápis
z 54. řádné valné hromady svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
konané dne 25,09,2019 v 17.00 hod na OÚ treština.
Přítomni: dle presenčnílistiny 6 členů.

Program:

1.

Zahďleni, určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu.
va]né hromady a kontrola plnění usnesení.

4.
5.
6.
7.

Změna systému výpočtu stočnéhood 01. 01,2020.
Různé.
Diskuse.
Závér.

2. Kontrola zápisu z 53.
3. Zpráva o činnosti.

add 1| Zahájení. určenízapisovateIe a ověřovatelů zápisu.
Zahállení 54. řádné valné hromady provedl předseda svazku obcí pan František Laštůvka v
17,00 hod. Ověřil počet přítomných členůvalné hromady: přítomno 6 čIenů,žádný člen se
neomluvil, konstatoval, že 54, valná hromada svazku obcíje usnášení schopná. Zástupci
jednotlivých obcí předložili doklad, že svolání 54. řádné va|né hromady řádně a včas vyvěsily na
úředníchdeskách svých obecních úřadůa na webových stránkách obcí. Seznámi| přítomné s
programem dnešnívalnéhromady a požádal ostatní členy valné hromady o doplnění. ŽáOnY člen
program nedop!nil,

zapisovatel:
zápisu:

Určen
Volba ověřovatelů

!ng. Jan Svačina.
Jan Kopp, Petr Drlík.

Usnesení: vaIná hromada svazku obcí schvaluje návrh programu 54. valné hromady svazku obcí
včetně zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdžel.
add 2) Kontrola zápisu z 53. vaIné hromady a kontroIa plnění usnesení.
- kontrola zápisu z 53. valné hromady svazku obcí:

předseda svazku obcí konstatoval, že zápis z 53. ŘVH svazku by| zveřejněn v Třeštině ve dnech
12.07,2019 -29.07.2019 a ve Stavenicive dnech 12,07.2019 - 30.07. 2019 a nebyly k němu
vzneseny žádnépřipomínky. Vyzval přítomné ke vznesení připomínek. Nikdo žádnou připomínku
nevznesl,

Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje zápis z 53. VH svazku obcí bez připomínek.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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- kontrola plnění usnesení.

Usnesení 2019-52-2- podpis smlouvy ŠPVS.
Bez termínu, odpovídá předseda, hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdžel,
Předseda informoval o to, že úprava smlouvy je provedena, není žádný problém, jen ležív
čeká na podpis zástupce vedení. 53, VH - Bod trvá, 54. VH - splněno 17.09. 20í9.

Špvsa

Usneseni bez čís!a:valná h;omada ukládá členůmVH prostudovat dodané materiály k novému
systému výpočtu stočnéhotak, aby byl každý člen VH schopen se na příštíVH rozhodnďut pro

jednu z nových variant.
54. VH

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdžel,

- splněno 25. 09. 2019.

Usnesení 20í 9-53-1 : valná hromada svazku obcí ukládá provést opravu listu 3 a to výměn ou za
správný.
Odpovídá: předseda termín: 31, 07,
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
54. VH - splněno 19. 09. 2019

2019,

Usnesení: valná hromada svazku obcí na vědomí kontrolu plnění usneseníVH svazku obcí.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdžel.

add 3) Zprávao činnosti.
předseda svazku obcí informovalo:
- pravidelném provádění měření na ČOV
- 03. 07. 2019 -.projednávání návrhu systému odeětů 2020,
- 04. 07 .2109 - kontro|a napojení T-28 - Nagyovi,
- 05. 07, 2019 - porucha plováky T-30 Urbáškovi,
- 31.07.2019 -jednání nový majitel Berg Milan S-8,
- 01. 08. 2019 -jednání lng. Šoustalová - chyba v posudku
- 01 , 08. 2019 - jednání SSOK Kozáková-návrh smlouvy o zřizení služebnosti,
- 02. 08. 2019 - jednání Ing. Šoustalová - opravený znalecký posudek,
- 06. 08. 2019 - porucha plováky T-64 - Krejčí,
- 1 5. 08. 201 9 - servis T-1 06 - záruční - vypadlý jistič,
- 19. 08. 2019 - Kubíček- servis dmýchadla po 34.500 mth,
'
- 01. 09. 2019 - výpadek elektřiny 8 hodin, odpojení a následné napojení jímek a dmýchadel,
- 04. 09. 2019 - S-36 - Rozmanová - oznámení vodoprávnímu úřadu,
- 05. 09. 2019 - servis T-5 - Hykrda - čerpadlo - záručníoprava,
- 06. 09. 2019 - jednání p. Křenek - výstavba Stavenice,
- 10. 09. 2019 - jednání paníVašíčková- platby oprava vyúčtování,
- 12.09,2019 - dovoz odpadních vod,
- 12. 09,2019 - servis T-99 - Kutlák - zaseknutý plovák.

Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdžel.

add 4) Změna systému výpočtu stoěného od 0't. 01.2020.
Předseda svazku obcí předložil k projednání, výběru a ke schválení varianty výpočtu
stočnéhood 01 . 01, 2020, Yyzval lng. Jana Svačinu o shrnutí materiálů, které byly zaslány všem
ČlenŮm valné hromady k prostudování. Po předložení shrnutí vyzval přítomné k vnesení připomínek. Po diskusi a projednání nechal hlasovat o usnesení v pořadívariant tak, jak byly představeny.
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Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje variantu označenou jako číslo1 placení stočného

paušá!ně.

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 se zdržel.
Protože byla schválena varianta č. 1, tak se o druhé variantě již nehlasovalo.
Vzhledem ke schválenívarian{y č. 1 navrhl lng. Jan Svačina schválit odpuštěnístočnéhopro_novorozence a pro dŮchodce starší75 let, kteří majítrvalý pobyt v obci Třeština nebo Stavenice, Šodůvodněním, že tito obyvatelé prokazatelně neprodukují velké množstvíodpadních vod.
Definice návrhu zní takto: ,,Obyvatelé s trvalým pobytem v obcích Třeština nebo Stavenice, kteří
jsou v následujícím účtovacímobdobí mladšínež jeden rok, nebo během následujícího účtovacího
období dovršívěku 1 roku života, a zároveň obyvatelé s trualým pobytem v obci Třeština nebo
Stavenice, kteří jsou prvním dnem následujícího účtovacíhoobdobísťaršínež 75 let života, jsou
plně osvobozeni ..od poplatku za stočné.Toto stočnéza ně bude hradit Mikroregion ochrany
vodních zdrojů TŘESTAV'

Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje předložený návrh na odpuštění stočnéhotakto:
,,Obyvatelé s trvalým pobytem v obcích Třeština nebo Stavenice, kteříjsou v následujícím účtovacím období mladšínež jeden rok, nebo během následujícího účtovacíhoobdobí dovršívěku 1 roku
života, a zároveň obyvatelé s trvalým pobytem v obci Třeština nebo Stavenice, kteří jsou prvním
dnem následujícího účtovacíhoobdobísíaršínež 75 let života, jsou plně osvobozeni od poplatku
za stočné,Toto stočnéza ně bude hradit Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘE9TAV'
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

add 5)

- Různé.

5-í - Budoucí výstavba ve Stavenici- připojení na kanallzaci.
Předseda svazku předložilva]né hromadě podklady od projektanta pana Křenka, týkajícíse
plánované výstavby rodinných domů developerským způsobem, Tento projektant se dotazuje na
podmínky možnéhopřipojení lokality pro výstavbu na kanalizaci. Předseda poda! informaci, že zastupitelstvo obce Třeština takovou alternativu již projednávalo pro Třeštinu a doporučuje zvolit toto:
,,Developer vybuduje kanalizaci stejného typu a dle podkladů projektanta lng, Poštulky.
Developer uhradí všechny náklady spojené s výstavbou předmětné kanalizace a náklady spojené
s případným navýšenímkapacity ČOV tak, aby stávající přípojky nebyly nijak touto nóvou částí
kanalizace ovlivněny. Kanalizaci následně bezplatně převede formou daru do majetku Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV'. Tímto budou zajištěny stejné podmínky pio všechny napojené občany - majitele nemovitostí. Vyzval přítomné k projednání, diskusi a připomínkování. Po
diskusi nechal hlasovat o schválení návrhu.

Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje předIožený návrh řešenípřipojení nové lokality
na kanalizaci a to: ,,Developer vybuduje kanalizaci stejného typu a dle podkladů projektanta lng.
Poštulky. Developer uhradí všechny náklady spojené s výstavbou předmětné kanalizace a náklady
spojené s případným navýšením kapacity ČOV tak, aby stávajícípřípojky nebyly nijak touto novou

částíkanalizace ovlivněny. Kanalizaci následně bezplatně převede formou daru do majetku Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV",
Hlasování. 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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Bc, Tomáš Miko na základě této diskuze přednesl návrh na zhodnocení současnéhostavu kapacity

Čov.

Usnesení 2019-54-1: valná hromada svazku obcí ukládá předsedovi Františku Laštůvkovi zjistit od
lng. Poštulky maximální možnou kapacitu ČOV a s tím související možnosti navýšeníkapacity
COV včetně nákladů na takové navýšení.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdžel.
l

5-2

- Oploceni pozemku Mlkroreglonu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV.

Předseda svazku vyzval lng. Svačinu o podání informace o stavu řešení oplocením pozemku svazku obcí v návaznosti na oplocení obecného dvora obce Třeština. Obec Třeština a
svazek obcí TŘESTAV se podělí o náklady v poměru metrů realizace oplocení. Po podání informace vyzval přítomné k diskusi a po diskusi nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje navržený způsob provedení oplocení a jejího napojení na oplocení obecního dvora obce Třeština. Obec Třeština a svazek obcí TŘESTAV se podělí o náklady v poměru metrů reaIizace oplocení.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5-3

-

Dohoda o dočasnémpřidělení zaměstnance.

Předseda svazku obcí předložil k projednání a ke schválení návrh ,,Dohoda o dočasném
přidělení zaměstnance", uzavíranou mezíObcíStavenice, paní účetníToroniovou a Mikroregionem ochrany vodních zdrojů TŘESTAV. Vyzval přítomné k diskusi a po diskusi nechal hlasovat o
usnesení.

Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje ,,Dohoda o dočasnémpřidělenízaměstnance" a
její uzavření, uzavíranou mezí Obcí Stavenice, paní účetníToroniovoua Mikroregionem ochrany
vodních zdrojů TŘESTAV dle návrhu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdžel.

Usnesení 2019-54-2: valná hromada svazku obcí ukládá podepsat,,Dohoda o dočasnémpřidělení
zaměstnance", uzavíranou mezí Obcí Stavenice, paní účetníToroniovoua Mikroregionem ochrany
vodních zdrojů TŘESTAV dle návrhu.
Odpovídá Laštůvka,Drlík Termín: 30. 09. 2019

add 6)

-

{tasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Diskuse.

Bez přispěvků
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add 7) Závěr.
Závěr proved! předseda svazku obcí a ukončil jednání v 18:35.
lng. Jan Svačina

Jan Kopp

Ověřil:

Petr Dr|ík
předseda svazku

obcí:

František Laštůvka

Vyhotoveno dne: 25. 09, 2019.
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