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razítko a podpis staturárního zásrupce

Zápis

51, ř§dnó valrl* hron:acl,v lvay-hu nbcí Mikroregion orhr:;rn1 r,nrlnich zrlrojů ,I,Ř§§TAV,
knrlané dne ]"t. 12, 2018 v 17,ů0 }rocl na I(D v Polici.

Přitomni; dle presenční }istiny s členů,

Program:

1.

2.
3,
4.
5,
6.

Zalr§jcrri, urťení zapisovaiele a r:r,řřovatelů zápisrr.
Delegování členri svazku olici za jednutlivé obie svazku obci,
Kolrtrr:la zúpisu ;l §0^ valrré hrorn;ldy a knntrnia plněni usrresení.

Zprár,a o čirurosti.
Volba pi,edsedy a nTistopředs*dy svazkr"r crbci.
Volba předsed"i, a člena kontrolnj a revieni konrise.
7, Plán inr,entur 2018,
8" Rozpr:čtnvd prr:viznritlm 2ů19.
9, Uprava rozpočtu - rozpočtová opatření č, 000220001 - 000220005.

1t], Růrné,

11, DiskLrre,

1?.
add

1}

Zár,,ěr,

Zatrájení, určenízapisovatele a nvřřovatelů aápisu.

Zalrájení 51, řádnd valtré hromady provedl předseda sva;ku obci pan František Laštťtvka v 17.00 hod,
Ověřil PoČet Přítomných členůvalné hromady: přítcrmno 6 členů,0 omluveni, konstalova}, že 5].. valná
hromada §t'azku obci je usnáŠeníschrrpná. Zástupci jednotliqých obcí přecliožili doklad, že svolání 51, řádnd
valné hromadY řádně a vČas vyvěsily na úředrrích deskách sv}ch obecnich úřadůa na webových stránkáclr
obci. Seznámil přítomnd § pťOgramem dnršnívalnó hrirmady a požádal ostatní členy valné hionady o
doplnřrú, fu*nli čIen program nedoplnil.

Určen zapisovatel:
Yolba ověřavatel ů zá

lng" Jarr §vačina.
pisr:r

:

Bc.'Iomáš Miko, Petr Drlík,

UsnesettÍ: r'a}ná lrrnnlar]a svarktt rlltcí schvalit,lt lrál,rh progrilí}lll
lulpisntlatele a or."řřrrvaiel ťt záp is Lr.

5l.

r,alné lrrqrtnacly sva,z.ku obri

l,|];rsnr:;iní: § pt

l,

l{rtně

0 prCIti, 0 sr: zdríel,

add 2} Delegování norých členůclo valné lrronrady svazku u'trci.
Předseda svnzltu rrbrí sernátnil příton:ne se schvdlen}irrri tielegáty jednotli.,1,clr obcina členy svazku ubci:

Obec'I'řeština: Františeli ["aštůvka,InR. ,lan §vačina. Bc. Ttrrnáš Miko, Jan Kcpp
řttr Drlík, Yáclal, H§pťler.

ťJbec §tavrnit,:r::

Pitdserla l.,,ažku obtí konslator,.ll, že v§ichni čientlvésvl:zklt c}:ci bvli řdrlně zvolerri za člena svazkLl obcí a
yyzval jt, aby se ujaii svtí práre,
Usneseni: - r'a}irá hrolNada sl'azkrt obcí bers na r.čdnmísclrr,álend deiegáty jednottilých obcí do sl.arku

ci.

ob_

Hlasování: § pro, 0 proti, 0 se zdržel.
1a;l

add 3) KontťOla

dpisu z

§ů. valné hrornady a kontrola plněni uslteseni,

- kontrcla zápisu x 5ů. r,a]né hromady svazku obcí:
přeriseda svazku obrí konst;ltova], že zápis r, 50. ŘVH svazku byl zveř*jrrřrr v l'řeštiné ve dneclr 25, 0?. - t0.
08, 301-8;l ve Stavenici ve rlnecl"t 1§, 07. - 11. 08, 3018 a nebyly k němu vzn€§eny žádnÉpřipominky, Vyzval
přitonrné ke vztrpsrní připnrnínclr. Nikdo tak ueučiúl,

Usntsenil

ya}rlá lrronraei* svazlru rrbrí sclrr,aluje zápis t: §ů.

Vlj

sr,.lrkrt r:|rci brlr. připonrinek.

řl]asování; 6 pro, 0 proti, 0 se ztiržel.
Kontrola plnění usnesení: bez úkolů.
Usnesení: va].ná hromada svazku obcí bere na r,ědomi kr:ntrolu plnění usneseni VH svaz,hu obcí.
H}*sor,áni: 6 prn, ů proti, 0 se rdržel,

add a) Zpráva o činlrosti,
lJřrdsetla sl,azku obci inťr"innoval o:
- praviticlrrůrn provádětti rněíerrj lta Čů\,',
- r,ilbírání rlcrplatkťr za rrrk !017 a záloha na rok žOlB,
- pravide}né předání r:rateriálů ťrčetnív l,"ošticiclt,
-

sen;is clamovních jínr*k ]2 výjerrlů,
řešenj ner';pojtnťl č§sti clclnrrr -"F29,
nrleťet průlróžuý* prodej nemovittsti, nov§ smlnuvy,
porucha r.ldečtu tlektíiny na ČOV * sen,is lyře§eno,

- senis dmýclradrl * lx,
- odhěr vzorků přitokrr a odtoku,
- zasypáni prupatllin po výkopech katraiizace,
- planý poplach prasklé kanaiizace,
- r"rapojtni novélro zákazrríka, uzavření §tltluv,
- jedn.ilri s verlr,ltlt:ínt střtdisjra §trV§ lttohelnice o zajíštěni technické ponoci při prcrvor-r: kanaiizace,
- průběžnýaudit lrospodařettí sr,;lr-ku r:bci,
- pruběh Ví1 rra účettlísvazku ohci.

usnesení; r,alná lrromacla bere na vědonrí zprávu o či,nntrsti.
ll]asování: § pro, 0 proti, 0 se zelržel.

add §}Volba předse.dy a místopředsedy §vazku oboí.

piedseda §vazku obcí požádal valnou hromadu 0 návrhy na po§t předsedy §vazku obcÍ, starosta
CIbce §tavenice pan Petr Drlík navrhl §tarostu Obce Třeština pana Františka LaštŮvku §ouča§ně
navrhl, aby volba předsedy a mí§topř§d§edy §vazku CIbcí byla provedena yeř€jnýrn hlasovánim^
Jiný návrh předložen nebyl.
Usnesení:
valná hromada svazku obcí schvaluje volbu předsedy §vazku pbci a místopfedsedy svaaku
obcí veřejným hlasován ínn

_

Hlasování: § pro, 0 proti, 0 se zdržel,

-

valná hromada svazku obci vpli do funkce předsedy gvazku obcí starostu 0bce TřeŠtiny pana
Franti§ka Lašlůvku. nar, 14,02. 1966, Třeština ó p. 14, 78973 Úsov,

Hlasováni: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel
šl.a

5t,.ŘVI{ sy{*rr obci fu,likroregion ochrany voťtpielr zdlgjů TŘ§§Trry *

llt":121;§1_8"

Nově zvolený předseda svařku obci přednesl návrh na volbu mistopředsedy svazku obcí starostu
Obce §tavenice pana Petra Drlíka, požádal Ďleny valné hrornady o případnó protinávrhy, nikdo
z přítomných Ďlenů žádný protinávrh nevzneel, Předseda nechal hlasovat o schváleni návrhu.
Usnesení: - valná hromada svazku obcí vglí do funkce místopředsedy svazku obci starostu Obce
§tavenice pana Petra Drlíka, nar. 03. 02. 19S1, §tavenice Ď. p. 55, 789 73 Usov.

Hlasování, 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 6)Volba předsedy kontrolnia revizní ktlmise a člena kontrolní a revizni komise.
Předsoda svazku obcí navrhl složeni kontrolní a revizní komise - předseda Václav llópŤler, ělen
Bc, Tomá§ Miko, požádal členy valné hromady o případné protinávrhy, nikdo z přitomných ělenú
žádný protinávrh nevznesl, Předseda nechal hlasovat o schváleni náyrhu.

Usneseni: - valná hromada svazku obcí volí předsedou kontrolni kornise pana Václava Hópflera,
nar. ??,06.1963, Stavenice 21,789 73 Úsov a člena komise Bc, Tomáše Miko, nar" 03. 10, 1984,
Třeština 136, 789 73 Ůsov,
Hlasování: 6 pro, 0 proti, CI se zdržel,

add 7) Plán inventur na rok 201§.

předseda svazku obcípředložil k projednánía ke schváleni,,Plán inventur na rok 2018" viz
přílohač,1,souěástí kterého jeiustanovení inventarizačníkomiseproprovedení inventury
rnajetku a eávazků svazku obcí pro rok 2018. Předsěda svaeku obcívyzval přitomné k diskusi Či
vznesení připomínek, Nikdo tak neučínil,nechal tedy hlasovat o u§ne§ení,

UsnEsení: valná hromada schvaluje,,Plán inventur pro rok 2018-.
Hlasování: § pro,
add

8}

CI

proti, 0 se zdržel.

* Rozpočtové provizorium na rok 2019.

předseda svazku předložilvalné hromadě návrh na zajištěníhospodaření svazku v roapoČtovém proviroriu až do schválení řádného rozpočtu pro rok 2019 a to v rámci smĚmice ě, 20 Rozpoiet a pravidla rozpočtovéhoprovizoria. Vyzvalpřitomné k projednánía připomínkováni, Ni,
kdo připomínky nevznesl, a protc nechal hlasnvat o schválení návrhu.

Usneseni; valná hromada §vauku obcí schva|uje zajištěníhospodařaní svaaku obcÍ v rozpoČtovóm
provizoriu až do schválení řádného rozpočtu pro rok 2018 a to v rárnci směrnice Č.20 * RozPoČet
a pravidla rozpoótového provizoria.

Hlasování; 6 pro, 0 prolí, 0 se zdržel,
add 9) _ Úprava rozpoětu

_

rozpočtová opatřoní č. 0002a0001 - 0002200§§.

předseda svazku obcí seznárnil valnou hromadu s plněním rozpoČtu svaeku obcíza rok
předložil
k projednání a ke vaetí na vědorní rozpočtová opatření č. 000220001 - 00022000§"
2018,

Usnesení; valná hromada bere na vědomí rozpočtová opatření č, 1 _

§,

Hlasováni: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel,

'3z4

§t, ťt\]'il §ťní.k].ínbci §.li}irnleÉiott

add

10}

10l1

*VŘ na úĚetni svazku obci.

orhratt_v vodnrch zciro.1ů

TŘI§T'AY

t.{. t?. 2L]18

Různó.

Předseda svazku obci předložil inforrnace o výsledku VŘ na účetnisvazku obci tak,
jak jej předložila lng. Michaela Můllerová, Předseda vyzval přítomné k diskusi a vznesení
připomlnek. Po diskusi předložil návrh na přijetinové úĎetni pani Toroniovó k datu 01,02.2019 na
zákiadě dohody mezi obcí §tavenice a svazkem obci Mikroregion ochrany vodních zdrojů

TRE§TAV.

Usneseni: valná hrornada svazku obcí schvalu,le
lng. Michaela Můllerová

při,jetí účetnísvazku

obcí tak, jak předložila návrh

Hlasování, 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 11) Diskuze.
1111 - Bc. Tomáš Miko - dotaz na stav;ednánís projektantern pansm, lng. Po§tulkou ve vécr
problému s jímkou T-124.

Předseda svazku obcí odpověděl, že zatím odpověd'od pana lng Poštulky nemá.

Usneseni2018-51-1: valná hromada svazku obcí uk|ádá urgovat vyjádřeníprojektanta pana lng,

Poštulky,

Termín.28.02,2019 Odpovídá: předseda

svazku

Hlagování: § pro,0 proti,0 se zdržel,

Dalšídiskusní přispěvky nebyly vzne§eny.
attd 8) Závěr.
/.iivěr, pt,nvetll pi,edseda sva;,-ku otrcj a ukr:nčil jedrlání

v l7.40,,..,. hodin.
]

Zapsala:

lng. Jarr

0věřil:

Bc, Tomáš Miko

Sr,ačlna

.,..',.,,

Petr l}rlik

předsecla svazku

$,ltotoveno dne:

obci:
1.7.

"}

František Laštůvka

! ,:

.,ý,

*,

l2. 2018.
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