Zápis
ze zasedání členské schůze Svazku obci Šatavsko, konaného dne 26.06.2014 od 18.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Sobotovice

Přítomni: dle prezenční listiny Bratčice 7, Ledce 3, Sobotovice 5, Syrovice 5
Zasedání zahájil a řídil předseda představenstva Petr Haramach, MBA, konstatoval, že je přítomno 20
členů jako zástupců členských obcí z celkového počtu 25 členů. Konstatoval, že zasedání je schopné
usnášení. Zapisovatelem navrhl JUDr. Petra Schlesingera, ověřovatele za obec Bratčice pí. Věru
Kopřivovou, za obec Ledce p. Vítězslava Trojana, za obec Sobotovice p. Petra Kopřivu a za obec
Syrovice p. Ing. Zdeňka Motlíčka. Navržení s převzetím funkcí souhlasili.
Poté přednesl z písemné pozvánky návrh programu:
1. Kontrola účasti, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2014
3. Různé (doplnění návrhu z pozvánky)
4. Závěr
a vyzval přítomné k připomínkám, když jich nebylo, dal o návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0.
Návrh programu byl schválen
Ad 1.
Viz záhlaví zápisu

Ad 2.
Předseda představenstva vyzval účetní pí. Zimovou, aby přednesla návrh závěrečného účtu a účetní
závěrku, (oba dokumenty za rok 2013). Účetní závěrku dozorčí rada svazku obcí schválila dne
23.06.2014.
Účetní předložila k nahlédnutí schválenou účetní závěrku a oba materiály prezentovala. Současně
informovala, že závěrečný účet byl dle zákona vyvěšen v elektronické i listinné formě na úřední desce
svazku obcí a dále ve všech členských obcích od 23.05.2014 do 09.06.2014. Poté předseda
představenstva přednesl návrh usnesení:
Členská schůze svazku obcí Šatavsko vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením svazku obcí
Šatavsko za rok 2013, a to bez výhrad. Závěrečný účet svazku obcí Šatavsko za rok 2013, včetně
zákonem stanovených příloh se schvaluje. Závěrečný účet byl vyvěšen od 23.05.2014 do 09.06.2014.
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0.

Závěrečný účet svazku obcí Šatavsko za rok 2013 byl schválen usnesením č. 1

Členská schůze svazku obcí Šatvasko současně bere na vědomí účetní závěrku svazku obcí Šatavsko
za rok 2013, která byla dozorčí radou schválena dne 23.06.2014.

Ad 3.
Předseda představenstva dále informoval přítomné o stavu přípravy zpracování strategických
dokumentů svazku obcí, v této souvislosti o jednáních s Ing. Kašparovou.
Členská schůze bere na vědomí

Dále předseda představenstva podal zprávu o zaregistrování nových stanov svazku Krajským úřadem
Jihomoravského kraje, a to bez jakýchkoliv výhrad.
Členská schůze bere na vědomí

Poté předseda představenstva podal zprávu o jednání s VHS Brno, a.s. ohledně reklamovaných oprav
krajských komunikací po výstavbě kanalizace.
Členská schůze bere na vědomí

V dalším bodu různého předseda představenstva požádal představitele členských obcí, aby zajistili
ukončení provádění všech úkonů ve věci smluvních vztahů a jejich změn s občany na jednotlivých
Obecních úřadech. Nadále se tyto úkony budou provádět výhradně v provozní kanceláři svazku obcí.
Jedná se zejména o nové smluvní vztahy, jakékoliv změny ve smluvních vztazích stávajících, včetně
změn v počtech osob pro výpočet plateb a projednání případných rozdílů ve fakturacích.
Členská schůze bere na vědomí

Účetní pí. Zimová podala zprávu o tom, že představenstvo svazku obcí Šatavsko v období od
posledního jednání členské schůze schválilo na základě svého zmocnění jedno rozpočtové opatření a
to č. 1/2014.
Členská schůze bere na vědomí

Předseda představenstva podal zprávu o provozování vodovodu na přelomu května a června
letošního roku, kdy došlo opět k akutnímu nedostatku vody. K tomu vystoupil občan Sobotovic p.
Lemon s dotazem, jak je možné, že netekla v jeho novém domě voda. K tomu bylo vysvětleno, že

vodní zdroj i akumulace disponují jen určitou kapacitou, která nestačí v období většího odběru –
začátek léta, plnění bazénu a zalévání. V Bratčicích je tento stav již několik roků, proto se připravuje
propojení vodovodů s vodovodem Dolní Kounice-Mělčany, otevírání obálek s nabídkami na výběr
zhotovitele proběhne 08.07.2014 a stavba by měla proběhnout od 01.08. do 31.12.2014, takže by se
měla vyřešit situace v příštích létech, jako i případná potřeba oprav vodojemů. Dále se p. Lemon ptal,
jak bude možné zabránit zvyšování množství dusičnanů ve vodě, na to bylo odpovězeno, že voda
odpovídá normám, v případě navyšování by se musela pořídit technologie na odstraňování
dusičnanů.
Členská schůze bere na vědomí.

Poté vyzval předseda představenstva přítomné k dotazům a připomínkám. Když jich nebylo, ukončil
zasedání v 19.30 hod.
Zapsal: JUDr. Petr Schlesinger, 26.06.2014

Ověřovatelé:

Věra Kopřivová, dne 01.07.2014

…………………………………………..

Vítězslav Trojan, dne 01.07.2014

…………………………………………..

Petr Kopřiva, dne 01.07.2014

…………………………………………..

Ing. Zdeněk Motlíček, dne 01.07.2014

…………………………………………..

Jiří Vondráček
místopředseda představenstva

Petr Haramach, MBA
předseda představenstva

