
Z Á P I S č.4 

Z veřejného zasedání výboru Svazku obcí Podkováňsko konaného dne 4. 12. 2018 v kanceláři obecního úřadu 

ve Skalsku od 19.oo hod 

Přítomni, p. Bohumil Moc, Václav Flodrman, Zdeněk Jakubec, Václav Kratochvíl  

 HOST:  Ing. Vladimír Novotný 

Program:  

1. Zahájení - Schválení programu jednání 

2. Zvolení ověřovatelů zápisu 

3. Zvolení zapisovatele zápisu 

4. Volba členů výboru DSO Podkováňsko 2018 až 2022 

5. Volba předsedy výboru DSO Podkováňsko 

6. Volba místopředsedy DSO Podkováňsko 

7. Volba kontrolní komise DSO Podkováňsko 

8. Projednání dílčí zprávy o výsledku kontroly hospodaření DSO za rok 2018 

9. Rozpočtové změny č. 5,6,7,8 

10. Plán inventur za rok 2018 

11. Rozpočet na rok 2019 

12. Rozpočtový výhled na rok 2020- 2021  

13. Seznámení s provozem kanalizace 

14. Schválení kalkulace stočného na rok 2019 

15. Schválení neinvestičních nákladů obcí na činnost DSO na rok 2019 

16. Pohledávky za neplacení stočného za rok 2018  

17. Zmocnění předsedy DSO na provádění úprav a schválení „Rozpočtových změn 

DSO Podkováňsko“ 

18. Diskuse 

       

 

Jednání zahájil předseda DSO Moc Bohumil, který prohlásil, že jednání zastupitelstva obce 
bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru.  
Sdělil, že zápis z minulého zasedání byl ověřen a oznámil, že zapisovatelem zápisu dnešního 
jednání je pan Bohumil Moc 
 
1. Výbor svazku projednal program jednání, a zda bude diskuse probíhat ke každému bodu 

jednání zvlášť. 

Návrh na usnesení č.1/4; viz text výše. 
Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 



Usnesení č. 1/4 bylo schváleno 
 
 

 

 

2.  Výbor svazku projednal návrh na ověřovatele zápisu pana Zdeňka Jakubce a Václava 
Kratochvíla 
     Návrh na usnesení č.2/4; viz text výše. 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 2 / 4 bylo schváleno 
 
3 Výbor svazku projednal návrh na zapisovatele pana Bohumila Moce 
     Návrh na usnesení č.3/4; viz text výše. 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 3 / 4 bylo schváleno 
 
4. Volba členů výboru DSO Podkováňsko na základě zápisu z jednání zastupitelstev 
jednotlivých obcí Svazku, byli do výboru navrženi. 
Starosta obce Skalsko pan Zdeněk Jakubec 
Starosta obce Kovanec pan Václav Flodrman 
Starosta obce Kováň pan Bohumil Moc 
Místostarosta obce Krásná Ves pan Václav Kratochvíl 
     Návrh na usnesení č.3/4; Delegovaní zástupci souhlasí ze zařazením jako člen výboru DSO 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 3 / 4 bylo schváleno 
 
5. Volba předsedy DSO Podkováňsko : doporučen členy výboru byl Bohumil Moc 
     Návrh na usnesení č.5/4; Delegovaní zástupci souhlasí ze zařazením Bohumila Moce jako 
předsedy výboru DSO 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 5 / 4 bylo schváleno 
 
6. Volba místopředsedy DSO Podkováňsko : doporučen členy výboru byl Václav Flodrman 
     Návrh na usnesení č.6/4; Delegovaní zástupci souhlasí ze zařazením Václava Flodrmana 
jako místopředsedy výboru DSO 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 6 / 4 bylo schváleno 
 
7. Volba členů kontrolní komise: jednotlivé obce navrhli tyto osoby 
     Obec Skalsko –      pan Josef Holoubek, 
     Obec Kováň –        pan Cabaj František  
     Obec Kovanec –     pan Antonín Červený 
     Obec Krásná Ves – pan Václav Kratochvíl  



Návrh na usnesení č.7/4; Delegovaní zástupci souhlasí ze zařazením jako člen revizní komise 
DSO 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 7 / 4 bylo schváleno 
 
Volba předsedy revizní komise DSO Podkováňsko : doporučen členy komise byl Václav 
Kratochvíl 
     Návrh na usnesení č.7/4; Delegovaní zástupci souhlasí ze zařazením Václava Kratochvíla 
jako předsedy revizní komise DSO 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 7 / 4 bylo schváleno 
 
Volba místopředsedy revizní komise DSO: doporučen členy komise byl František Cabaj 
     Návrh na usnesení č.7/4; Delegovaní zástupci souhlasí ze zařazením Františka Cabaje jako 
místopředsedy revizní komise DSO 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 7 / 4 bylo schváleno 
 

8. Projednání dílčí zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018 

Předseda DSO přednesl zprávu o výsledku dílčího přezkoumání DSO ze dne 29. 11. 2018 

Závěr přezkoumání: Termín odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 31. 12. 2018 

Návrh na usnesení č.7/4; Výbor DSO schvaluje předloženou zprávu o přezkoumání DSO a 

ukládá předsedovi DSO přijmout opatření na odstranění zjištěných nedostatků s termínem do 

31. 12. 2018 

Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0 Návrh byl přijat 

    Usnesení č. 8 / 4 bylo schváleno 
 

                                                                                                                                                

 
9. Předseda DSO předložil členům výboru DSO rozpočtové změny č. 6,7,8 / 2018, která byla 
schválena předsedou DSO v den jejich vypracování 
     Návrh na usnesení č.9/4; viz text výše. 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 9 / 4 bylo schváleno 
 
10. Předseda DSO zadal termín k zahájení fyzické inventury k 31. 12. 2018 s termínem 

dokončení 31. 1. 2019 nikdo s přítomných k stanoveným termínům neměl námitky 

Návrh na usnesení č.10/4; viz text výše. 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 10 / 4 bylo schváleno 
 



11. Předseda DSO předložil výboru svazku návrh rozpočtu DSO na rok 2019, jako vyrovnaný v 
paragrafovém členění K tomuto návrhu nikdo z přítomných nevznesl námitku nepožadoval 
žádné změny 
 Návrh na usnesení č.11/4; Návrh rozpočtu na rok 2019 jako vyrovnaný schválit v jeho plném 
znění jako ROZPOČET NA ROK 2019 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 11 / 4 bylo schváleno 
 
 
 
12. Předseda DSO předložil návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 až 2021 
      K tomuto návrhu nikdo z přítomných nevznesl námitku nepožadoval žádné změny 
      Návrh na usnesení č.12/4; Návrh na rozpočtový výhled na roky 2020 až 2021schválit 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 12 / 4 bylo schváleno 
 
13. Předseda DSO seznámil výbor DSO s provozem kanalizace. 
     Připomněl, že obce neplní usnesení ze zasedání DSO ze dne 27. 3. 2018 o dohodnuté 
spolupráci na provedení kontrol kanalizačního vedení v jednotlivých obcích DSO. Jelikož při 
čištění čerpacích stanic je zjištěno značnému nátoku do čerpacích stanic stavebním 
materiálem zřejmě po instalaci přípojek (hlavní řád byl při předávání prověřen kamerou a nebyla 

zjištěna žádná překážka v potrubí) Provozem bylo zjištěno porušování kanalizačního řádu, který 
určuje co se má do kanalizace vpouštět!!!! Hlavní problém, v současnosti je vpouštění 
velkého množství tuku (Skalsko)  
Navrhuji po prohlídce kanalizačních šachet provést čištění kanalizačního řádu. 

Náklady na čištění kanalizačního vedení a čerpacích stanic v jednotlivých obcích byly 

finančně přeúčtovány na obce.(cca 10 000Kč náklady na jedno čištění které je nutné 

provést 4x ročně)  

Navrhuje starostům, aby na jednáních zastupitelstev v obcích upozornili spoluobčany na 

řádné vypouštění odpadních vod do kanalizace   

Navrhuji, aby případný technologický servis na odstranění závad na zařízení podle potřeby 

koordinoval předseda DSO s dodavateli VODA.CZ ,ZD Skalsko a Vak na základě smluvních 

objednávek na provedení servisu. 

     Návrh na usnesení č.13/4; viz text výše. 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 13 / 4 bylo schváleno 
 

14. Předseda DSO předložil kalkulaci stočného na rok 2019, ověřenou na fondu 
administrátorkou projektu paní Kalinovou ve výši 43 Kč za m3 

K tomuto návrhu nikdo z přítomných nevznesl námitku  
 Návrh na usnesení č.14/4; schvaluje předloženou kalkulaci stočného na rok 2019 ve výši 43 Kč za m3 

    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 14 / 4 bylo schváleno 



 
 

15. Předseda předložil výboru DSO návrh platby neinvestičních nákladů na zajištění činnosti 

DSO na rok 2019 ve výši 200 000 Kč. Náklady budou rozpočítané % ve výši podle počtu 

obyvatel obce k 1. 1. 2019 

Návrh na usnesení č.15/4; Výbor DSO schvaluje platby neinvestičních nákladů na zajištění činnosti 

    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 15 / 4 bylo schváleno 
 

      
 

16. Předseda svazku předložil starostům obcí seznam nezaplacených faktur od občanů 
jednotlivých obcí za období měsíc 11.2018  
Návrh na usnesení č.16/4; Výbor DSO se dohodl, že starostové obcí Svazku provedou u neplatičů upozornění 

na provedení platby stočného. Případnou vybranou hotovost předají účetní svazku do 18. prosince 2018 

Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
Usnesení č. 15 / 4 bylo schváleno 
 

 

17. Předseda svazku předložil návrh na udělení pravomoci předsedovi DSO aby bylo v jeho 
kompetenci schvalování jednorázových rozpočtových opatření a to až do výše 250.000 Kč na 
jedno opatření. Nebyla vznesena žádná námitka 
 

     Návrh na usnesení č.17/4; viz text výše. 
    Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat 
    Usnesení č. 17 / 4 bylo schváleno 
 
18.Diskuse 
        
Z všeobecné diskuse vznikl návrh na vypracování žádosti o snížení stočného z důvodů 
nevypouštění vody do kanalizace. 
 Bylo dohodnuto že nebude brána žádost o snížení stočného pod 5m3 . 
Žádost přepracuje předseda, kterou předloží do 31. Ledna ke schválení starostům obcí DSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Přítomní neměli žádné připomínky tak předseda poděkoval za účast a zasedání výboru DSO 

ukončil v 21:00 hod 

 

Ve Skalsku dne 4. 12. 2018 

 

 

 

 

Zapsal:                                                Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Presenční listina přítomných starostů (zástupců)obecních úřadů 

 
 

OU SKALSKO ………………………………………………………………………………….. 

 

 

OU KOVANEC ……………………………………………………………………………………. 

 

 

OU KOVÁŇ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

OU KRÁSNÁ VES…………………………………………………………………………… 
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