Zápis č. 92 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze
dne 15. 11. 2022 konaného v zasedací místnosti radnice v Solnici.
Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.
1. Zahájení. Předseda svazku p. Daněk přivítal všechny přítomné a představil členy výboru
delegované jednotlivými obcemi. Omluvil nepřítomného zástupce za Solnici Mgr. Petra Kunce.
Zapisovatelkou dnešního zasedání určil účetní svazku. Dále konstatoval, že v počtu 12
přítomných je schůze usnášení schopná. Přítomní byli seznámeni s programem jednání dle
pozvánky.
2. Zpráva o činnosti VsCs. Stávající předseda vypracoval vzhledem k počtu nových delegovaných
členů zprávu o činnosti VsCs, kterou přítomným přednesl. V písemné podobě ji dostanou všichni
zájemci do emailu.
3. Ustanovení volebních orgánů. Pro dnešní volby byli navržení a schváleni do návrhové komise
p. Karel Chocholouš a ing. Jan Hostinský.
Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/2
Za ověřovatele zápisu dnešního zasedání byly navrženy a schváleny pí. Zdenka Jedlinská a pí.
Ing. Petra Králíčková.
Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/2
Poté předal vedoucí schůze slovo členu návrhové komise ing. Jan Hostinský, který postupně
předkládal návrhy pro dnešní volby orgánů svazku a vedoucí schůze nechal o těchto návrzích
postupně hlasovat.
4. Volba předsednictva výboru a revizní komise svazku. Návrhová komise navrhuje vést
jednotlivá hlasování aklamací.
Hlasování:
pro/proti/zdržel 12/0/0
Návrhová komise navrhuje ponechat stávající model obsazení funkcí VsCs, tj. předsednictvo
skládající se z předsedy, místopředsedy a člena a revizní komisi skládající se z předsedy a dvou
členů.
Hlasování:
pro/proti/zdržel 12/0/0
Návrhová komise navrhuje nové předsednictvo ve složení: předseda p. Miroslav Daněk,
místopředsedkyně ing. Petra Králíčková a člen předsednictva p. Milan Bárta. Vedoucí schůze dal
hlasovat o jednotlivých členech:
Předseda svazku p. Miroslav Daněk

Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1

Místopředsedkyně svazku ing. Petra Králíčková

Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1

Člen předsednictva p. Milan Bárta

Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1

Návrhová komise navrhuje nové členy revizní komise ve složení: předseda p. Rudolf Beneš,
členové p. Jaroslav Hovorka a pí. Zdenka Jedlinská. Vedoucí schůze dal hlasovat o jednotlivých
členech:
Předseda revizní komise p. Rudolf Beneš

Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1

Člen revizní komise p. Jaroslav Hovorka

Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1

Člen revizní komise pí. Zdenka Jedlinská

Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1

5. Stanovení odměn za výkon funkcí zvoleným členům. Návrhová komise navrhuje odměnu pro
předsedu ve výši 30 000,- Kč měsíčně + nezbytné prokázané náklady.
Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1
Návrhová komise navrhuje odměnu pro místopředsedu ve výši 1 500,- Kč měsíčně + nezbytné
prokázané náklady.
Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1
Návrhová komise navrhuje odměnu pro předsedu revizní komise ve výši 2000,-Kč s výplatou
vždy ke konci kalendářního roku.
Hlasování:
Pro/proti/zdržel 11/0/1
Ing. Jan Hostinský jménem návrhové komise poblahopřál nově zvoleným členům předsednictva a
revizní komise mnoho úspěchů v práci pro blaho Vodovodního svazu Císařská studánka a předal
slovo nově zvolenému předsedovi p. Daňkovi.
Nově zvolený předseda poděkoval za projevenou důvěru a zdůraznil, že s ostatními zvolenými
kolegy volbu přijímá a zavazuje se pokračovat v práci pro Vodovodní svaz Císařská studánka ve
stejném nasazení jako dosud a to v nejužší spolupráci s obcemi svazku.
6. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Předseda svazku konstatoval splnění všech bodů
minulého usnesení. K detailům problematiky volných finančních prostředků se vyjádří v dalším
bodě dnešního zasedání.
7. Uložení volných finančních prostředků. Předseda svazku informoval výbor o tom, že oslovil
několik bank, zatím v Rychnově nad Kněžnou. Seznámil přítomné s jejich podmínkami. Dalším
krokem předsedy bude uzavření smluv o uložení volných finančních prostředků do příslušných
bank jako zajištěné vklady. Cílem je eliminovat riziko nepojištěných vkladů u bank a zároveň
uložení prostředků do termínovaných vkladů, které zajišťují vyšší úrok, nežli běžný účet.
:

8. Různé a diskuse. Předseda informuje nové členy výboru o potřebě informovat jeho nebo
pracovníky firmy AQUASERVIS a.s. o chystaných opravách cest a chodníků v jejich obcích. Je to
z důvodu kontroly přípojek vodovodů a kanalizací před opravou komunikací, aby se předešlo
následným opravám v již hotovém díle.
Předseda stanovil datum posledního letošního zasedání výboru na den 13. 12. 2022 v pohostinství
u kapličky v Třebešově.
Předseda avizoval možné zdražení vodného a stočného na příští rok. K tomu ing. Hostinský
poznamenal, že v takovém případě je potřeba členům výboru zaslat příslušné podklady ještě před
zasedáním výboru, aby měli čas je projednat ve svých obcích.
9.

Závěr a usnesení. Předseda svazku p. Daněk poděkoval přítomným za účast a vyzval k přečtení
a schválení usnesení.
Zapsala. Z. D.

USNESENÍ

č. 92 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 15.
11. 2022 konaného v zasedací místnosti radnice v Solnici.
Výbor volí:
1. Předsednictvo svazku ve složení:
Předseda pan Miroslav Daněk
Místopředsedkyně ing. Petra Králíčková
Člen předsednictva p. Milan Bárta
2. Revizní komisi svazku ve složení:
Předseda pan Rudolf Beneš
Člen pan Jaroslav Hovorka
Člen paní Zdenka Jedlinská
Výbor bere na vědomí bez připomínek:
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. Informaci předsedy o možnostech uložení volných finančních prostředků u jednotlivých bank
Výbor schvaluje:
1. Odměny jednotlivým členům předsednictva a revizní komise ve výši dle zápisu plus nezbytné
prokázané náklady na výkon funkce.
1. Uskutečnit poslední letošní zasedání výboru VsCs dne 13. 12. 2022 v Třebešově s přizváním
zástupců provozovatele AQUASERVIS a.s.

Zapsala: Z. D.

