Zápis z jednání členské schůze Vodárenského sdružení obcí Halže,
konané dne 4.12.2009 v Halži – obecním úřadu.
Účast: K.Holetová, M.Čadková, Ing.S.Fojtíčková, Ing.K.Vrzala, F.Čurka, Ing.V.Svoboda,
Ing.V.Marosz, Mgr.J.Kovář, Ing.P.Myslivec, K.Fišpera.
Omluveni: J.Žemličková (Ctiboř) plná moc pro F.Čurku
R.Ardeleanu (Lom) plná moc pro F.Čurku
Hosté: Ing.A.Jágl – ředitel VaK Karlovy Vary, a.s.
F.Slabý – místostarosta Města Planá
Jednání členské schůze zahájil a její průběh řídil předseda VSO F.Čurka. Členská schůze je
usnášeníschopná. Program schůze byl jednomyslně schválen. Ověřením zápisu byly pověřeny
Ing.S.Fojtíčková a M.Čadková.

1. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 25.6.2009 a informace o
činnosti předsedy.
Usn.č.125 – vzata na vědomí kontrola usnesení
Usn.č.126 – a) schválena inventarizace k 31.12.2008
bez opatření
b) schválen závěrečný účet za r.2008
bez opatření
c) na vědomí výrok auditora
bez opatření
Usn.č.127 – a) potvrzení platnosti usn.č.120a ze dne 4.12.2008
b) uloženo členům poslat připomínky k NS do 31.7.2009 splněno
c) Dopracovat návrh NS do 7.8.2009 Vrzala, Čurka term.prodl.
d) Svolání čl.schůze k NS na VDJ Planá
viz 127c
Usn.č.128 – informace o stavu ÚV a SV TPB
bez opatření
Usn.č.129 – a) info o poz.úpravách Ctiboř
bez opatření
b) nesouhlas s převodem st.p.č.138 obci
sděleno
c) převod poz.1991/3 a 192/3 včetně komunik.
Sděleno
Usn.č.130 – a) záměr prodeje části 2623/4, k.ú.Tachov
zveřejněno
b) schválena prodejní cena k 130a
bez opatření
Činnost předsedy:
- zpracování závěrů členské schůze ze dne 25.6.2009.
- zastupování VSO při pozemkových úpravách Ctiboř
- konzultace k nájemní smlouvě na VDJ Planá
- předaudit hospodaření
- korespondence k žádostem p.Slabého
- příprava členské schůze
Usnesení číslo 131:
Členská schůze Vodárenského sdružení obcí Halže schvaluje zprávu o plnění usnesení
členské schůze VSO ze dne 25.6.2009 a zprávu o činnosti předsedy VSO.
Hlasování:

Pro 11, proti

0, zdržel se 0.

2. Rozpočtové opatření číslo 1/2009.

Návrh rozpočtového opatření předložen písemně v předstihu. Komentář k návrhu přednesl
předseda VSO.
Usnesení číslo 132:
Členská schůze Vodárenského sdružení obcí Halže schvaluje Rozpočtové opatření číslo
1/2009 se zvýšením příjmů o 32000,- Kč a zvýšením výdajů o 338700,- Kč, s krytím
rozdílu z kladného výsledku hospodaření minulých let.
Hlasování:

Pro 12, proti

0, zdržel se 0.

3. Rozpočet VSO na rok 2010.
Návrh rozpočtu předložen písemně v předstihu. Komentář k návrhu přednesl předseda VSO.
Podle sdělení zástupců obcí byl dodržen termín pro vyvěšení návrhu na úředních deskách
členských obcí.
Diskuse:
Ing.Marosz – existuje možnost vytvoření www stránek společných pro všechna sdružení –
VSO, Lučinu, SOČ atd.
Ing.Jágl – pomoci s využitím svých stránek by mohl i VSOZČ
Fišpera – ceny za tvorbu a vedení jsou různé, porovnat nabídky
Čadková – informace by mohl dát i p.Žižka z MÚ Tachov
Usnesení číslo 133:
a) Členská schůze Vodárenského sdružení obcí Halže schvaluje rozpočet VSO Halže na
rok 2010 jako vyrovnaný.
b) Členská schůze Vodárenského sdružení obcí Halže schvaluje rozpočtový výhled VSO
Halže do roku 2015.
Hlasování:

Pro 12, proti

0, zdržel se 0.

4. Nájemní smlouva k Vodojemu Planá
Návrh nájemní smlouvy předložen písemně v předstihu. Komentář k návrhu přednesl
předseda VSO.
Diskuse:
Ing.Vrzala – Celkově k návrhu nemá připomínky krom výpovědní lhůty. V bodě III.4.
doporučuje 3 měsíce.
Mgr.Kovář – V bodě III.4. rovněž doporučuje 3 měsíce.
Ing.Vrzala – Město od samého počátku počítá se závazkem umožnění využití VDJ společností
VaK. Vlastní užívání VDJ městem přichází do úvahy až v 2.polovině roku 2010. Záleží na
možnostech rozpočtu a možnosti realizace přivaděče od městských vrtů.
Slabý – výpovědní podmínky a lhůty ve smlouvě je možné řídit občanským zákoníkem.
Ing.Fojtíčková – Je otázkou, zde je čl.schůze schopná posoudit situace, kdy by se jednalo o
porušení dobrých mravů.
Ing.Jágl – Provozovatel VaK ztrácí vodojem, který pro provozování skupiny potřebuje. Bude
nutné vybudovat novou komoru VDJ Ctiboř. Nesouhlasí s úvahou o míchání vody, zničila by
se ochrana potrubí. V nájemní smlouvě nejsou uvedeny sankce za porušení závazku.

Ing.Marosz – Navrhuje dřívější splatnost nájmu do 31.1.. Říjen je pozdě.
Fišpera – Doplňujícími návrhy již předpokládáme porušení smlouvy.
Čurka – Doporučení k úpravě návrhu smlouvy – doplnit ustanovení o sankcích (5 tis./den)
k článkům II.12. a 13., termínu úhrady nájmu do 31.3., stanovení nezbytné doby užití VDJ,
předání bez vody a v čistém stavu. Doplněný návrh bude členským obcím rozeslán. Pokud
nebudou námitky, smlouva bude podepsána.
Usnesení číslo 134:
Členská schůze Vodárenského sdružení obcí Halže schvaluje, po projednání změn a
doplňků, návrh nájemní smlouvy na pronájem vodojemu v Plané Městu Planá.
Hlasování:

Pro 12, proti

0, zdržel se 0.

5. Prodej pozemku v Tachově
Záměr prodeje části poz.p.č.2623/4 o výměře 36 m2 v k.ú.Tachov, byl vyhlášen usnesením
č.130a. Záměr byl zveřejněn na úředních deskách.
Usnesení číslo 135:
Členská schůze Vodárenského sdružení obcí Halže schvaluje prodej části pozemkové
parcely o velikosti 36 m2, číslo 2623/4 v katastrálním území Tachov, za cenu 180,- Kč/m2,
a pověřuje předsedu VSO podpisem kupní smlouvy s panem Vladimírem Vlnou, Větrná
1811, Tachov.
Hlasování:

Pro 12, proti

0, zdržel se 0.

6. Informace o stavu provozování majetku a jeho rozvoje
Ústní informaci poskytl Ing.Jágl, ředitel společnosti VaK Karlovy Vary. Provozování úpravny
i skupinového vodovodu je bez vážných problémů. Je dokončováno napojení obce Zadní
Chodov na skupinu, tím bude zrušen odběr vody z prameniště Broumov. Vzhledem
k pronájmu VDJ Planá bude potřebné připravit akce přivaděč Kyjov – Chodová Planá a
dostavba VDJ Ctiboř o jednu komoru.
Diskuse:
Čurka – Jaký je předpoklad řešení odkanalizování území kolem přehrady Lučina po
odstoupení od projektu Čistá Berounka?
Ing.Jágl – Z Čisté Berounky jsou postupně, podle důležitosti a finančních možností
realizovány dílčí projekty. Území u přehrady je problematické pro malý počet obyvatel a
vysoké náklady. Budou jednání i povodím ohledně jejich podílu na zabezpečení ochranných
pásem.
Usnesení číslo 136:
Členská schůze Vodárenského sdružení obcí Halže bere na vědomí informace o stavu
provozování majetku VSO ve správě VSOZČ a výhledu jeho rozvoje.
Hlasování:

Pro 12, proti

0, zdržel se 0.

7. Různé
Pan Slabý se domnívá, že by bylo dobré mít vyjádření auditora k situaci, kdy byl majetek
VSO omylem veden jak VSO, tak i VSOZČ. Předseda VSO reagoval příslibem, že takové
stanovisku opakovaně auditora požádá.
Zapsal: František Čurka
Ověřily: Ing.Stanislava Fojtíčková
Marie Čadková
František Čurka
Předseda VSO

