Zápis ze Správní rady Skupiného vodovodu HejniceČeská Rybná dne 24.6.2020 č.1/2020
Přítomni: členové správní rady - p.Harapát L.-starosta obce Hejnice, p.Kalousek T.
Plíhalová K., Ing. Krčmář Petr, p.Radek Myšák,
hosté – p.Vencl- starosta obce Česká Rybná, p.Honskus L.- správce vodovodu, p. Valach P. –
technik oprav
Omluveni: 0
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 24.6.2020
pokladna k 24.6.2020

529 478,22 Kč
37 618,- Kč

- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Hejnice - Česká Rybná za rok za rok 2019:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2019, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice - Česká Rybná za rok 2019:
příjmy celkem
540 119,- Kč
výdaje celkem 554 952,23 Kč
saldo
- 14 833,23 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk – stavební úřad:
- oznámení o zahájení společného řízení pro stavební záměr stavební úpravy, přístavba a
nástavba kulturního domu v obci Česká Rybná + ČOV
- rozhodnutí o společném povolení na stavební záměr RD a ČOV p. Mandys
- vydán územní souhlas na stavbu nového kabelového vedení nn – p. Fischer
- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Výběr vodného za rok 2020:
- v obci Česká Rybná bude ukončen výběr vodného za I. pol. 2020 do konce července
- v obci Hejnice byl ukončen výběr vodného za I. pol. 2020 v celkové hodnotě 152 694,- Kč
z toho Podchlumí a.s. 99 467,- Kč
- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Závěrečný audit vodovodu: konaný dne 21.5.2020
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Inventarizace majetku 2019:
- seznámení se zápisem hlavní inventarizační komise - nebyl vyřazen ani zařazen žádný
majetek
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.KHS:
- doposud odebrané vzorky vody byly v pořádku
- připravit podklady na vypracování nového provozního řádu vodovodu a zajistit osobu
pověřenou za provoz vodovodu
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Topol Water, s.r.o.
- žádost o vyjádření ke stavebnímu a vodoprávnímu řízení
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Výměna domovních vodoměrů v roce 2020:
- v obci Hejnice dokončeno na pár výjimek
- vypracovat smlouvy na odběr vody pro nové majitele objektů v obci Hejnice
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Různé:
- provedeno osečení u vrtu zajistila obec Hejnice a osečení u vodojemu zajistí obec Česká
Rybná
- průběžně kontrolována funkčnost náhradního zdroje energie – elektrocentrála
- namontování nadzemního hydrantu u čp. 27 z důvodu omezeného průtoku u podzemního
hydrantu, výkopové práce zajistí vlastníci přilehlých nemovitostí, vlastní montáž provede p.
Valach
- namontování odečtového elektroměru na zjištění přesné spotřeby el. energie ve vodojemu
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 29.6.2020
Zapsala: Plíhalová K.
Vyvěšeno: 29.6.2020
Sejmuto: 15.7.2020

jednatelé: Harapát L., Myšák R.

ověřil: Kalousek T., Vencl J.

