Zápis z Valné hromady Skupiného vodovodu HejniceČeská Rybná dne 29.12.2017 č.1/2017
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.Šulcková M.,
p.Honskus L.- správce vodovodu
Omluveni: 0
Program:
1. Rozpočet vodovodu na rok 2018
2. Dílčí audit vodovodu
3. Finanční a kontrolní výbor
4. Výběr vodného 2.pol.17
5. Odečty domovních vodoměrů
6. Odečet vodoměru ve vrtu
7. Nákup 2 nadzemních hydrantů
8. KHS Pardubického kraje
9. Poplatkové hlášení za rok 2017
- schváleno všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Rozpočet vodovodu na rok 2018:
Příjmy 576 000,- Kč
Výdaje 576 000,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dílčí audit vodovodu:
- konaný dne 20.12.2017
- seznámení se závěrem- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Finanční a kontrolní výbor:
- provedení kontrol, seznámení se zápisy z 12.12.17
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Výběr vodného 2.pol.17:
- v obci Hejnice
hotovost
36 822,-Kč
na účet
6 924,-Kč
fa kravín Hejnice 137 632,- Kč uhrazena 18.12.2017
- v obci Česká Rybná
hotovost
81 549,- Kč
na účet
1 411,- Kč
Celkem
264 338,- Kč
- VH bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Odečty domovních vodoměrů:
- v obci Česká Rybná budou probíhat za 1. pol. od 1.5.2018 a za 2. pol. od 1.11.2018, tak aby
byly ukončeny nejpozději do 5.12.2018
- v obci Hejnice zůstává termín nezměněn, je vyhovující
- VH bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Odečet vodoměru ve vrtu:
- provést celkový odečet hlavního vodoměru k 31.12.17
- provést odkalení a vyčištění rezervátu
- VH bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Nákup 2 nadzemních hydrantů:
- 1 kus nadzemního hydrantu do obce Česká Rybná – montáž proběhne po novém roce dle
klimatických podmínek
- v obci Hejnice byl namontován 1 ks nadzemního hydrantu u čp. 39
- hydrant slouží pro potřebu čerpání vody v případě požáru
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. KHS Pardubického kraje:
- rozbory vody proběhly v roce 2017 podle rozpisu krajské hygienické stanice
- všechny vzorky vody byly v pořádku
- bude provedeno odkalení provozních řadů a ke konci měsíce prosince vypuštění a vyčištění
rezervátu, vše proběhne tak, aby obyvatelé nezaznamenali přerušení dodávky pitné vody
- VH bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Poplatkové hlášení za rok 2017:
- do konce ledna 2018 vypracovat a odeslat poplatkové hlášení na Českou inspekci životního
prostředí
- VH bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 8.1.2018

Zapsala: Veselá K.

Vyvěšeno: 8.1.2018
Sejmuto: 24.1.2018

jednatelé: Harapát L., Ing.Krčmář P.

ověřil: Samek P., Vencl J.

