Zápis ze zasedání DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace
ČOV
konané na obecním úřadě v Želeticích
dne 23.6.2015 v 16:30 hod.
Přítomni: L. Březina, M. Reiter, J. Homolka, M. Choura, R. Rucki, R. Šlapák
Program:
1. zahájení
2. jmenování zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
3. schválení závěrečného účtu svazku za rok 2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2014
4. schválení účetní závěrky svazku za rok 2014
5. provádění rozpočtových opatření předsedou svazku
6. změny rozpisu rozpočtu
7. schválení technologie úpravy vody
8. diskuze, závěr

ad. 1) Předseda DSO pan Březina zahájil schůzi v 16:30 hod., přivítal všechny přítomné a přečetl
program schůze.
program schválen 6 hlasy
ad. 2) volba zapisovatele: p. Choura - schváleno 6 hlasy
volba ověřovatelů: p. Rucki, p. Reiter - schváleno 6 hlasy
ad. 3) Předseda svazku předložil výboru ke schválení závěrečný účet DSO za rok 2014 ve stejném
znění jako byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2014 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 - při přezkoumání nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
Příjmy: 1 160 244,72 Kč
Výdaje: 84 818,11 Kč
Saldo: 1 075 426,61 Kč

ad.4)
ad 5)

ad 6)

ad 7)

ad 8)

Závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením – bez výhrad.
Schváleno 6 hlasy
Předseda svazku předložil výboru ke schválení účetní závěrku DSO za rok 2014.
Účetní závěrka svazku za rok 2014 schválena 6 hlasy.
Výbor DSO schvaluje provádění rozpočtových opatření předsedou svazku – předseda svazku
může provádět rozpočtová opatření a to v neomezené výši s tím, že vždy následně na zasedání
výboru DSO s provedenými rozpočtovými opatřeními předseda DSO ostatní členy seznámí.
Schváleno 6 hlasy
Výbor DSO schvaluje provádění změn rozpisu rozpočtu účetní DSO – přesuny financí mezi
položkami v rámci jednoho paragrafu může provádět účetní DSO bez rozpočtového opatření.
Schváleno 6 hlasy
Výbor DSO schvaluje navrženou změnu technologie úpravy vody předloženou provozovatelem
VAS Znojmo a to podle varianty č.3.
Schváleno 6 hlasy
Předseda DSO L.Březina se rozloučil se členy výboru a ukončil zasedání v 17:20 hod.

Usnesení
Výbor svazku schvaluje:
1. závěrečný účet DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok
2014 včetně zprávy o výsledku hospodaření.
Příjmy: 1 160 244,72 Kč
Výdaje: 84 818,11 Kč
Saldo: 1 075 426,61 Kč
2. účetní závěrku DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok
2014.
3. dodatek ke stanovám čl. IV – Majetek a hospodaření svazku obcí, bod.č.4.9. : Předseda svazku obcí
může provádět rozpočtová opatření a to v neomezené výši s tím, že vždy následně na zasedání výboru
DSO s provedenými rozpočtovými opatřeními ostatní členy seznámí.
Provádění změn rozpisu rozpočtu účetní DSO – přesuny financí mezi položkami v rámci jednoho
paragrafu může provádět účetní DSO bez rozpočtového opatření.
4. navrženou změnu technologie úpravy vody předloženou provozovatelem VAS Znojmo a to podle
varianty č. 3.

Usnesení schválena 6 hlasy.

V Želeticích 23.6.2015
Zapsal:
Ing Milan Choura
Zápis ověřil: Rostislav Rucki
Miloslav Reiter
…………………………………
Ladislav Březina
předseda DSO

