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

29. 06. 2022

……………………………

……………………………………………....
razítko a podpis statutárního zástupce
Zápis
64. řádné valné hromady svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV,
konané dne 29. 06. 2022 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 63. valné hromady a kontrola plnění usnesení.
3. Zpráva o činnosti.
4. Závěrečný účet za rok 2021 a účetní závěrka k 31. 12. 2021.
5. Různé.
6. Diskuse.
7. Závěr.
add 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zahájení 64. řádné valné hromady provedl předseda svazku obcí, pan František Laštůvka v 17.00
hod. Ověřil počet přítomných členů valné hromady, přítomno 4 členové, 2 omluveni, konstatoval,
že 64. valná hromada svazku obcí je usnášení schopná. Zástupci jednotlivých obcí předložili
doklad, že svolání 64. 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.
Petr Drlík, Jan Kopp

Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje návrh programu 64. valné hromady svazku obcí
včetně zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

add 2) Kontrola zápisu z 63 valné hromady a kontrola plnění usnesení
add 2/1 - Kontrola zápisu z 63. valné hromady svazku obcí
Předseda svazku obcí konstatoval, že zápis z 63. ŘVH svazku obcí byl zveřejněn od 29. 04. 2022
do 15. 05. 2022 K dnešnímu dni k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyzval přítomné ke
vznesení připomínek. Nikdo žádnou připomínku nevznesl.
Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje zápis z 63. VH bez připomínek.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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add 2/2 - Kontrola plnění usnesení z předešlých valných hromad
Usnesení 2022-63-1: valná hromada svazku obcí schvaluje poptat formou cenové nabídky na
realizaci opravy přípojky T-23-B – pohostinství dle doporučení firmy Sanatěs Olomouc, s. r. o.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Usnesení 2022-63-2: valná hromada svazku obcí schvaluje přípravu výzvy dle dodané cenové
nabídky na realizaci opravy přípojky T23-B a s případným vítězem uzavřít smlouvu o dílo.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení: valná hromada svazku obcí 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.
07. 05. 2022 – porucha S-44 – přehozené fáze,
09. 05. 2022 – vyjádření k přeložce vodovodního řadu v Třeštině pro ŠPVS – výstavba zbrojnice,
11. 05. 2022 – objednání ND od Noria - čerpadlo,
12. 05. 2022 – výzva panu Vizinovi – PPMZ pro SFŽP,
13. 05. 2022 – Noria – dodávka náhradních dílů,
16. 05. 2022 – porucha T-109 - tuky,
17. 05. 2022 – průběžná provozní monitorovací zpráva za rok 2021 pro SFŽP,
24. 05. 2022 – porucha T-13 Huška - ventil,
27. 05. 2022 – oprava PC na ČOV,
30. 05. 2022 – školení BOZP,
01. 06. 2022 – objednávka servisu dmýchadla,
02. 06. 2022 – MZeČR – porovnání cen 2021,
15. 06. 2022 – Kubíček - servis dmýchadla,
17. 06. 2022 – objednávka chemie pro ČOV u WTA,
20. 06. 2022 – S-52 – přepis smlouvy o odvádění na nového majitele,
25. 06. 2022 – porucha S-25 Diblík – upadené plováky.
Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 4) Závěrečný účet za rok 2021 a účetní závěrka k 31. 12. 2021.
Předseda svazku obcí předložil k projednání „Řádná účetní závěrka svazku obcí k 31. 12. 2021
včetně výsledku hospodaření svazku obcí za rok 2021“. Předseda svazku obcí vyzval přítomné k
diskusi či vznesení připomínek. Nikdo tak neučinil, nechal tedy hlasovat o usnesení.
Usnesení: valná hromada schvaluje „Řádná účetní závěrka svazku obcí k 31. 12. 2021 včetně
výsledku hospodaření svazku obcí za rok 2021“.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Předseda svazku obcí předložil k projednání a ke schválení „Závěrečný účet svazku obcí
Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV za rok 2021“ (viz příloha č. 1.). Konstatuje, že
materiál byl zveřejněn na úředních deskách členských obcích od 23. 05. 2022 doposud.
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Starostové jednotlivých obcí předložili potvrzení o vyvěšení. Předseda vyzval přítomné o vnesení
připomínek. Nikdo tak neučinil a dle prohlášení starostů obcí tak nebylo učiněno ani v jednotlivých
obcích. Po projednání nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení: valná hromada svazku obcí schvaluje „Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion
ochrany vodních zdrojů TŘESTAV za rok 2021“ bez výhrad.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 5) Různé

5/1 Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 210001
Předseda svazku obcí seznámil valnou hromadu s plněním rozpočtu svazku obcí k 27. 04. 2022,
předložil k projednání a ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 210001. Po diskusi nechal
hlasovat o vzetí na vědomí.
Usnesení: valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 210001.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
5/2 Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 210002
Předseda svazku obcí seznámil valnou hromadu s plněním rozpočtu svazku obcí k 01. 05. 2022,
předložil k projednání a ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 210002. Po diskusi nechal
hlasovat o vzetí na vědomí.
Usnesení: valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 210002.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
add 6) Diskuse
Bez příspěvků

add 7) Závěr.
Závěr provedl předseda svazku obcí a ukončil jednání v 17:15 hodin.
Zapsal:

Ing. Jan Svačina

…………………………………

Ověřil:

Petr Drlík

…………………………………

Jan Kopp

………………………………...

František Laštůvka

………………………………...

Předseda svazku obcí:

Vyhotoveno dne: 29. 06. 2022
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