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Z.ahiienÍ
lt ?-ahájení provedl Mgr. lvo Polák, za zapisovatele navrhl lng' Petra Tioku,

jako sčitatele hlasů navrhl
pro pÍ8vou stranu

pľo levou stľanu

IJsaesenÍ: VH ,Svazku VaK,měsl o obcí okresu Blansko souhlasl, aby sěílóní provóděll
púnové:

Pro pravou stranu
pro tevou stronu

Hlasovúní: Pĺo: Protl: Zdržel:

bl7Áověřovatele zápisu navľhl :

Iĺsnesení: VH soahlasí, aby ověření zńpisu provóděli:

Hlasovánĺ: ho: Proti: Zdržłl:

ďNávľhy na změnu nebo doplněnĺ pľogľamu vďné hromady:

IJsnesenl: YH ,,Svozku VaK,měst a obcí okresu Blonsko souhlasí, aby se dnešníJednónI
vatné hromady řídilo navržĺným pnogramem dle púvodního nóvrhu.
Hlasovóní: Pro: hoti: Zdržpl:

r"p.óvr o činnootĺ předsednictvr Svĺzku od mĺnulé Valné hromady
Zprővu o jednĺńní pHsednicľa přednesl předsedající Mgr. ĺvo Polrĺk.

Návrh Usnesení:
W ,,Stmzku YoK ,měsl a obcí okresu Bląnsho bcre na vědomí zprúvu o jednónĺ
předsedníctw Svazhu od mtnulé wlné hromady,
Hlasovúnl: Pro: Proli: Zdržpl:

rkontrolr úkolů r ucnesenĺ
Kontľ,olu ukolů a usnesenĺ z posledních jedruíní valné hľomady pľovedl Ing. Tioka. Kontrolu
zápisu z posledního jednání řádné valné hľomady p_ľovedli Ing. ondřej Hudec z ostrova u
Mäcochý, hg. Zdeněk Toul Z Boľotĺna a Roman Šebela z Rudice.. Jmenovaní nevznesli ke
zněnĺ zapisu žÁdné připomínky.
Nóvrh Usnesení:
W ,Svozku VoK ,měst a obcí okresu Blonsko fure no vědom[ stav plněnl ílkolů a asnesení
zminulé wlné hłvmady.
Hlasovóní: ho: Proli: Zdržel:



fzprńva o hospodeřtnÍ Svezku ze rok 2018
- ZÁvérečný účet Svĺzku za rok 20lE

K tomuto bodu předloŽila kancelĺłř nrÚcrĺtĘ-Ill"4.l.slnlcntil'izrčnĺtprllľr',
m.4.2.3výtu prc hodnoceď phtlrĺ rcąoÜtu FtN 2-l2)' Ill.43.ÜRoĺn'rhr-Bilrnoď'
m.43.l. Přĺlob k Rozvrze,Bllrncl' mJĺ.4. zá'ytrcÜný úüą m.4.5. Komontĺř
k Zĺv&tln'énu účfu m.4.6.'výLu zlrku e ztrítÍ
Výše uvedený marcńál projednalo na svém Mdném 9jednánĺ předsednicwo Svazku.
V předstihu členové Vďné hromady oMrżeli poštou tento materiál se Żĺdostĺ o vyvěšení
vyúčtování rozpočtu na úřednĺ desce a vľácení vyplněné přiložené návratky najednánĺ valné
hromady nebo poštou.
Nóvrh Usnesení
W ,,Svazhu Vak" měst o obc{ okrcsu Blansko schvoluJe závěrečný účct a účetní závěrku
Svazku za rok 2018, včetně komentóře * závěrečnému úělu a uyslovuje souhlos
s celoroěním hospodořenlm Svazku.
Hlasovónl: Pro: Proli: Zdrtel se:
Zpriva o výsledku přezkoumónĺ hospodaření Svrzku
V měsĺci dubnu provedla firma ToP AUDITING s.r.o. přezkoumánĺ hospodaření Svazku za
rok 20l8 ve smyslu obecně závazľlrých pnĺvních předpisrl( v souladu se zśk.č,.420n004 sb. o
přezkoumání hospodďení územních samospľávných celků a dobrovolných svazků obcí. -vb
ErtGńíl - m4.ľ Zprűvl o v$lodku přalrountnĺ hocpodlřGnf".
Nóvrh Usnesení
W,Svazku VaK" měst o obcí okresu Blansko schvaluJe Zpróvu o přezkoumóní
hospodařenl zl rok 2018 uyhotoýenou na záklodě přezkoumúnífirmou ToP AUDITING.
Hlosovdnĺ: Pro: Proti: ZdňeI:

! vyrĺĺtovánĺ kalkulace vodného a stočnóho zĺ ľok 2018
K tomuto bodu doručila kancelář Svazku v dubnu 20l9' kaŽdé obci samostatně

, VyhúnrulÍ blfuIee eny wútćho a ffićllo - ghněna u ĺoh 20It" . Tento
materiál měli możrost obcę konzultovat s Viktorem Sedlákem - hlavnĺm ekonomem VAS,a.s.
Boskovice tak, jak je uvedeno ve stanovách Svazku tj.do jednání VH l7.6.2019. Po teľmínu
vH je mateńál považován za odsouhlasený.
Nóvrh asnesení
W ,,Svaz}u VaKu měst a obcí okresu Blansko schvalaje ,,VyúčÍování kalkulace vodného a
stočného za rok 20lE"
Hlasovóní: Pro: Protí: Zdržel:

f'nnĺľĺ na kolttłh oWv m@ta 2019 -płľsowt alúllď- vyplývající
z vyhodnocení kalkulací - dle stanov z ýše uvedených výsledků kalkulacĺ a připomínek obcí.
-netcr{ĺl m.6.l
Nóvrh Usnesení
VH ,Swzlła VaK"měst a obcí okresu Blansko bere na vědomí "Bilanci 

na konlech obcí
v rozpočtu 2019_ plusovost a łnínasovost"
Hlasovóní: Pro: Proti: Zdržel:



l ,up acns*ýcł př@čĺłil pn łoh 20l9\je v souladu s počtem obyvatel uváděných

na stránkách Ministerstva vnitra),- nrtcľ{ĺl m.?.l.
Nóvrh Usnesení
VH ,,Swzku VaK" měst a obcí okrcsu Btansko schvaluJe 

"yýšl 
členských přIspěvkú pro rok

2019"
Hlasovónt: Płv: kotl: Zdrřct:

J ,poea h/a1sü po kIegYúnI ng W v ĺw 2019ą( vycházejĺcí z platných stanov
Svazku). / nrtcľ|ll lII&l.
Bez Usncsenl

! smruvy k převodu mĺjetku
Z důvodu platnosti novely občanského zákoníku (od l. l.20l4)' kde vodohospodařský
infrastrukturní majetek se stal nemovitostí - viz par. 498 a na základě stávajĺcího znění
stanov patřĺ do působnosti VH( bod 8.4.i) zcimvat a nabývat nemovitosti nad 500 tis.Kč. Na
ákladě v'ýše uvedeného předkládá předsednictvo Svazku ke schválenĺ VH následující

ĽYľxäľľš.'"uva kupnĺ (pozemky p.č. 936 a p.č. gsl -Povodĺ Morrvy, s.p.)
V k.ú. Lazinov je na pozemku p.č. 93ó umĺstěna budova vodojemu Dolní Pofičĺ
s přĺslušenstvím ve vlastnictvĺ Svazku VaK a na pozemku p.č. 957 umĺstěna budova čerpací
stanice s akumulací s pffslušanstvím téŽ ve vlastnictvĺ Svazku VaK. Pozernky p.č. 93ó a p.č.

957 v k.ú. Lazinov jsou ve vlastnictvĺ České republiky s přĺslušnostĺ hospodďĺt s nimi pro

Povodí Moľavy, s.p. s ním byla dohodnuta kupnĺ smlouva s cenou stanovenou znaleckým
posudkem. odkoupením pozemků, na kĺerem leŽí budovy a zĺttízsní, Svazku VaK a jsou
stanovena ochranná pĺísma vodnĺho zdľoje bude zajištěna trvalá udľžitelnost pľovozovánĺ a
ľekonstľukcí sítě vodovodů.
Vizmamiál9.l.l.
Nóvrh UsnesenÍ
VH Svozku VaK Mo okresu Blansko schvaluje tefl kupní smlouvy ve výši 530 060,-Kč mezi
prodóvaJtcím Powdlm Moravy, &p. a kupuficím Svazkem VaI( (poumky p.č.936 a p.č, 957
v k,ĺú. Lozinov).
Hlasovóní: Pro: Proli: Zdržel:

IRfuné



zapsal: lng.Petr Tioka

ověřenÍ provedli:

Mgľ. lvo Polák -přcdccda




