Zápis ze schůze DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace
ČOV
konané na obecním úřadě v Želeticích
dne 7.4.2015
Přítomni: L. Březina, M. Reiter, J. Homolka, M. Choura, R. Rucki, R. Šlapák
Hosté: Ing. Vydra – VAS
Mgr. Korek – starosta městys Višňové
1. zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu , doplnění programu
2. projednání informace ohledně návrhu řešení zvýšených hodnot úprav v pitné vodě na prameništích v
Horních Dunajovicích
3. vznesení požadavku na svazek obcí Žerotice, Kyjovice a Vítonice ohledně řešení chlorování vody na
předávacím místě
4. projednání vzájemné součinnosti mezi svazkem Horní Dunajovice a Želetice a městysem Višňové o
vzájemné spolupráci při řešení kvality pitné vody a případné ochrany zásoby pitné vody do budoucna
5. schválení rozpočtu svazku na rok 2015
6. zpráva o činnosti a hospodaření
7. různé
8. diskuse a závěr

ad. 1) Předseda DSO pan Březina přivítal všechny přítomné a přečetl program schůze.
program schválen 6 hlasy
volba zapisovatele: p. Choura - schváleno 6 hlasy
volba ověřovatelů: p. Rucki, p. Reiter - schváleno 6 hlasy
doplnění programu: - schválení odpisového plánu na rok 2015
- zpráva kontrolní a revizní komise
- inventarizační zpráva za rok 2014
schváleno 6 hlasy
ad. 2) Ing. Vydra informoval o výsledcích rozborů pitné vody za poslední období. Hladina uranu se
dlouhodobě pohybuje v rozmezí 18- 20 µg. Tyto ukazatele splňují normy EU do roku 2018. Od roku
2018 bude norma 15µg . Proběhla diskuze nad mapami hydrologického průzkumu prameniště v
Horních Dunajovicích z roku 1980.
ad. 4) O vývoji a řešení dané problematiky informoval starosta městyse Višňové Mgr. Korek.

ad. 3) Bude vznesena žádost na svazek vodovodu Vítonice, Žerotice a Kyjovice o zajištění vlastního
zařízení na dochlorování pitné vody, aby se mohla snížit hladina chloru v Horních Dunajovicích a
Želeticích.
schváleno 6 hlasy
ad. 5) Výbor DSO projednal rozpočet na rok 2015 (viz. Příloha č.1)
na straně příjmů ve výši: 1 157 800,00 Kč
na straně výdajů ve výši: 175 100,00 Kč
financování ve výši:
- 982 700,00 Kč
předložený rozpočet byl schválen jako nevyrovnaný 6 hlasy
ad. 6) Předseda DSO předložil výboru svazku ke schválení odpisový plán na rok 2015 (viz. Příl. č.2).
Schváleno 6 hlasy
ad. 7) Předseda DSO předložil zprávu kontrolní a revizní komise svazku, která se týkala hospodaření
svazku v roce 2014, dále předložil výboru DSO inventarizační zprávu za rok 2014.
Výbor bere na vědomí
ad. 8) DSO v roce 2015 zadá vypracování projektové studie vrtu v ochranném pásmu vrtu 303 v kú.
Horní Dunajovice z důvodu zvýšeného obsahu uranu ve stávajících vrtech.
Schváleno 6 hlasy

V Želeticích 10.4.2015

Zapsal:

Ing Milan Choura

Zápis ověřil: Roman Šlapák
Miloslav Reiter

…………………………………
Ladislav Březina
předseda DSO

