Zápis ze zasedání DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace
ČOV
konané na obecním úřadě v Želeticích
dne 4.11.2015 ve 14:00 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) financování hydrogeologického průzkumu
4) schválení příspěvku na obyvatele na rok 2016
5) plán inventur na rok 2015, jmenování inventarizační komise
6) rozpočtové provizorium na rok 2016
7) diskuze, závěr

ad. 1) Předseda DSO pan Březina zahájil schůzi ve 14:00 hod., přivítal všechny přítomné a přečetl
program schůze. Navrhl doplnění programu o bod.č. 8 – Cena vodného pro rok 2016
program a doplnění schváleno 6 hlasy
ad. 2) volba zapisovatele: p. Choura - schváleno 6 hlasy
volba ověřovatelů: p. Rucki, p. Reiter - schváleno 6 hlasy
ad. 3) financování hydrogeologického průzkumu
Předseda svazku navrhl řešení financování hydrogeologického průzkumu, který bude nutné
provést počátkem roku 2016, pomocí rovnoměrné půjčky obou obcí a finanční rezervou na účtu
svazku, včetně příspěvku na obyvatele obcí na rok 2016. Dále navrhl, aby došlo k navýšení nájmu
vodovodu pro provozovatele VAS a to od roku 2016.
Schváleno 6 hlasy
ad.4) schválení příspěvku na obyvatele na rok 2016
Předseda svazku navrhl zvýšení příspěvku na obyvatele na rok 2016 ze stávajících 35,- Kč na
částku 50,- Kč/ obyvatele.
Schváleno 6 hlasy
ad. 5) plán inventur na rok 2015, jmenování inventarizační komise
Předseda svazku předložil plán inventur za rok 2015: zahájení 14.12.2015, ukončení do
15.1.2016, inventurní zápis bude vyhotoven do 31.1.2016. Předsedou inventarizační komise je
jmenován Mgr. Rostislav Rucki , členové: Ing. Milan Choura a Roman Šlapák.

Schváleno 6 hlasy
ad. 6) rozpočtové provizorium na rok 2016
Předseda svazku předložil ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2016.
Schváleno 6 hlasy
ad. 8) Cena vodného pro rok 2016
Předseda svazku navrhl zvýšení ceny vodného na 22,- Kč/m3 z důvodu zvýšení nájmu vodovodu
pro provozovatele VAS Znojmo. Důvod navýšení nájmu je tvorba finanční rezervy pro další řešení
problematiky s obsahem uranu ve vodě.
Schváleno 6 hlasy
ad. 7) Diskuze neproběhla. Předseda DSO L.Březina se rozloučil se členy výboru a ukončil zasedání
ve 14:45 hod.

Usnesení
Výbor svazku schvaluje:
1. program schůze a doplnění programu o bod.č. 8 – Cena vodného pro rok 2016
2. zapisovatele: Ing. Choura a ověřovatele: Mgr. Rucki, p. Reiter
3. řešení financování hydrogeologického průzkumu pomocí půjčky a z poplatků obcí na obyvatele na
rok 2016 . Dále schvaluje navýšení nájmu vodovodu pro provozovatele VAS a to od roku 2016.
4. zvýšení příspěvku na obyvatele na rok 2016 ze stávajících 35,- Kč na částku 50,- Kč/ obyvatele

5. plán inventur za rok 2015: zahájení 14.12.2015, ukončení do 15.1.2016, inventurní zápis bude
vyhotoven do 31.1.2016. Předsedou inventarizační komise je jmenován Mgr. Rostislav Rucki , členové:
Ing. Milan Choura a Roman Šlapák
6. rozpočtové provizorium na rok 2016
7. zvýšení ceny vodného na 22,- Kč/m3 z důvodu zvýšení nájmu vodovodu pro provozovatele VAS
Znojmo.
Usnesení schváleno 6 hlasy.

V Želeticích 5.11.2015
Zapsal:
Ing Milan Choura
Zápis ověřil: Rostislav Rucki
Miloslav Reiter
…………………………………
Ladislav Březina
předseda DSO

