Zápis ze Správní rady Skupiného vodovodu HejniceČeská Rybná dne 6.6.2017 č.1/2018
Přítomni: členové správní rady - p.Harapát L.-starosta obce Hejnice, p.Valach P.,
p.Samek P.,Veselá K., Ing. Krčmář Petr,
hosté – p.Vencl- starosta obce Česká Rybná, p.Honskus L.- správce vodovodu,
Omluveni: 0
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 6.6.2018
pokladna k 6.6.2018

438 495,26 Kč
18 337,- Kč

- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Hejnice - Česká Rybná za rok za rok 2017:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2017, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná za rok 2017:
příjmy celkem
558 671,- Kč
výdaje celkem 556 823,- Kč
saldo
1 847,97 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Odběr vody v 2017:
- celkem načerpáno na hl. vodoměru 44 258 m3, z toho zaplaceno z domácností a živočišné
výroby 29 100 m3, ztráty + odkalení na vodovodním řadu 15 158 m3
- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Inventarizace majetku 2017:
- seznámení se zápisem hlavní inventarizační komise- nebyl vyřazen ani zařazen žádný
majetek
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Závěrečný audit vodovodu: konaný dne 22.3.2018
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.KHS:
- doposud odebrané vzorky vody jsou v pořádku, voda je bez závad
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Odkalení vodovod. řádu a rezervátu:
- provedeno v plánovaném termínu, rezervát vypuštěn, vyčištěn a vydezinfikován
- odkalení celého vodovodního řadu v obou obcích - probíhá dle provozního deníku
- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. GDPR:
- byly vypracovány veškeré potřebné dokumenty k provozu GDPR
- předložena směrnice na ochranu osobních údajů, strategie rozvoje ICT, registr agend
- dále byla předložena smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR pro Skupinový vodovod
Hejnice-Česká Rybná se sdružením obcí Orlicko – SR pověřuje jednatele podepsáním
smlouvy
- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Výměna domovních vodoměrů v roce 2018:
- proběhne v obci Česká Rybná při pololetních odečtech vody – zajistí P. Valach
- výměna hlavních vodoměrů – vrt, rezervát bude provedena do konce měsíce října – zajistí P.
Valach, správce vodovodu p. Honskus
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Odběr vody z hydrantů – pro občany:
- jedině za přítomnosti údržbáře vodovodu nebo jednatele svazku - každá obec má svého
- z důvodu zamezení neoprávněného užívání těchto zařízení občany
- odběr vody pro hasiče při požáru v jednotlivých obcích - povinnost velitele jednotky
okamžitě kontaktovat správce vodovodu o tom, že dochází k velkému odběru vody a požádat
o přepnutí čerpadla na nucený chod
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Různé:
- provedeno osečení u vrtu a vodojemu
- průběžně kontrolována funkčnost náhradního zdroje energie – elektrocentrála
- bylo zasláno opravné hlášení kalkulace pro vodné, kde bylo přiděleno IČPE pro vrt H1 dle
požadavků dle MZE
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 6.6.2018

Zapsala: Veselá K.

jednatelé: Harapát L., Ing. Krčmář P.

ověřil: Samek P., Vencl J.

