Zápis ze Správní rady Skupiného vodovodu HejniceČeská Rybná dne 9.12.2020 č.2/2020
Přítomni: členové správní rady - p.Harapát L.-starosta obce Hejnice, p.Radek Myšák.,
Plíhalová K., Ing. Krčmář Petr, Kalousek T.
hosté – p.Vencl- starosta obce Česká Rybná, p. Valach P.,
Omluveni:
Program: 1. Stav financí
2. Návrh rozpočtu vodovodu na rok 2021
3. Inventarizace majetku 2020
4. MÚ Žamberk-stavební úřad
5. Přezkoumání hospodaření
6. KHS
7. Výběr vodného za rok 2020
8. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 9.12.2020
pokladna k 9.12.2020

603 124,01,- Kč
6 187,- Kč

- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Návrh rozpočtu vodovodu na rok 2021:
- předložen návrh k vyvěšení
Příjmy 536 000,- Kč
Výdaje 536 000,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Inventarizace majetku 2020:
- příkaz k inventarizaci k 31.12.2020
- plán inventur a proškolení inventarizační komise
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk-stavební úřad:
- seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí na stavební záměr – stavební úpravy, přístavba
a nástavba kulturního domu v obci Česká Rybná + ČOV vč. splaškové kanalizace
s výtokovým objektem
- Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavební záměr – stavební úpravy, přístavba a
nástavba kulturního domu v obci Česká Rybná + ČOV vč. splaškové kanalizace s výtokovým
objektem
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Přezkoumání hospodaření:
- dílčí audit svazku proběhne dne 22.12.2020

- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. KHS:
- rozbory vody proběhly v roce 2020 dle smlouvy se Zdravotním ústavem se sídlem Ústí nad
Labem
- všechny vzorky vody byly v pořádku
- kontrola z KHS kdy byla odebrána pitná voda na velký rozbor. Kontrolovaný vzorek byl
v pořádku, a proto náklady na jeho rozbor uhradila KHS
- dále byla provedena kontrola objektu vrtu a objektu rezervátu, kde nebyly zjištěny
nedostatky
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Výběr vodného za rok 2020:
- v obci Česká Rybná byl ukončen výběr vodného za I. pol. 2020, výběr za II. pol 2020
probíhá
- v obci Hejnice byl již ukončen výběr vodného za II. pol. 2020
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- v průběhu celého roku probíhalo osekávání trávy jednotlivých objektů vodovodu – vrt,
vodojem a drobná údržba na objektech
- odkalení rezervátu bude provedeno do 31.12.2020
- byl namontován jeden nadzemní hydrant v obci Hejnice u čp. 27
- v průběhu roku 2021 musí být vypracován nový Provozní řád vodovodu
- proběhla kontrola hasících přístrojů na objektech – vrt, vodojem a dále proběhli revize el.
zařízení v těchto objektech
- probíhá průběžné protáčení záložního zdroje el. energie – elektrocentrála min. 1x měsíčně
- provést natření armatur ve spodní části vodojemu v průběhu měsíce ledna, kdy je potrubí
zcela suché
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 15.12.2020
Zapsala: Plíhalová K.
Vyvěšeno: 15.12.2020
Sejmuto: 31.12.2020

jednatelé: Harapát L., Myšák R.

ověřil: Kalousek T., Vencl J.

