Zápis ze zasedání DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace
ČOV
konané na obecním úřadě v Želeticích
dne 30.12.2015 v 16:00 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) projednání a schválení stočného na rok 2016
4) seznámení s rozpočtovými opatřeními provedenými v roce 2015
5) úprava stanov DSO Horní Dunajovice a Želetice čl. 4.7 - dodatek
6) změna vnitřních účetních směrnic dle českých účetních standardů
7) diskuze, závěr

ad. 1) Předseda DSO pan Březina zahájil schůzi v 16:00 hod., přivítal všechny přítomné a přečetl
program schůze - viz. příloha č.1
program schválen 6 hlasy
ad. 2) volba zapisovatele: p. Choura - schváleno 6 hlasy
volba ověřovatelů: p. Rucki, p. Reiter - schváleno 6 hlasy

ad. 3) projednání a schválení stočného na rok 2016
Předseda svazku předložil ke schválení kalkulaci stočného provozovatele VAS Znojmo. Cena se
zvyšuje z 31,31 Kč na 33,59 Kč z důvodu navýšení hlavně údržbových prací - viz. příloha č.2.
Schváleno 6 hlasy
ad. 4) seznámení s rozpočtovými opatřeními provedenými v roce 2015
Předseda svazku seznámil výbor s provedenými rozpočtovými opatřeními č.1, 2 a 3 – viz. příloha č.3,
4a5
Výbor svazku souhlasí a bere na vědomí provedená rozpočtová opatření

ad. 5) úprava stanov DSO Horní Dunajovice a Želetice čl. 4.7 – dodatek
Předseda svazku předložil ke schválení dodatek ke stanovám svazku:

Článek IV. – Majetek a hospodaření svazku obcí
Bod č. 4.7. se upravuje takto:
Návrh rozpočtu a vyúčtování za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněný ve
všech členských obcích, nejméně 15 dní před projednáním ve výboru svazku, aby se k němu mohli
vyjádřit občané obcí, které svazek vytvořily. Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření
za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě, tj. 15 dní před jednáním výboru
svazku. viz. příloha č.6
Schváleno 6 hlasy
ad. 6) změna vnitřních účetních směrnic dle českých účetních standardů
Předseda svazku předložil ke schválení a seznámil s upravenými vnitřními účetními směrnicemi – viz.
příloha č.7
Schváleno 6 hlasy
ad. 7) Diskuze neproběhla. Předseda DSO L. Březina se rozloučil se členy výboru a ukončil zasedání
ve 16:35 hod.

Usnesení
Výbor svazku schvaluje:
1. program schůze
2. zapisovatele: Ing. Choura a ověřovatele: Mgr. Rucki, p. Reiter
3. cenu stočného na rok 2016 ve výši 33,59 Kč
4. dodatek ke stanovám svazku: Článek IV. – Majetek a hospodaření svazku obcí ,

Bod č. 4.7. (viz. příloha č.6)
5. změnu vnitřních účetních směrnic (viz. příloha č.7)

Usnesení schváleno 6 hlasy.

V Želeticích 2.1.2016

Zapsal:
Ing Milan Choura
Zápis ověřil: Mgr. Rostislav Rucki
Miloslav Reiter
…………………………………
Ladislav Březina
předseda DSO

