Usnesení č. 2/2015
Výpis usnesení z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroslavice, Hrádek,
Dyjákovice konané 16.6.2015 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroslavicích

Usnesení č. 1:
Valná hromada schvaluje zapisovatele dnešního jednání paní Jaroslavu Sloukovou
Usnesení č. 2:
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu paní Ing. Pavlu Stehlíkovou a pana Oldřicha
Skácela
Usnesení č. 3:
Valná hromada schvaluje navržený program bez připomínek
Usnesení č. 4:
Valná hromada schvaluje Účetní závěrku DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice za rok 2014.
Pro hlasovali: Petr Zálešák, Ondřej Kubic, Josef Gajdošík, Luděk Juhaňák, Jaroslava
Slouková, Zdeňka Herkuczová, Ing. Jindřich Rosa, Oldřich Skácel, Ing. Pavla Stehlíková,
Luděk Ševčík, Jiří Matocha.
Usnesení č. 5:
Valná hromada schvaluje Závěrečný účet za rok 2014 s výhradou a přijímá opatření k nápravě
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014.
Usnesení č. 6:
Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015
Usnesení č. 7:
Valná hromada pověřuje předsedu Valné hromady k provádění a schvalování rozpočtových
opatření do 100.000,-Kč s tím, že na následující schůzi o tomto opatření bude valnou hromadu
informovat. Současně rozhodla o tom, že rozpočtová opatření nad 100.000,- Kč bude
schvalovat valná hromada na mimořádně svolané schůzi valné hromady.
Usnesení č. 8:
Valná hromada ukládá předsedovi DSO panu Zálešákovi do příští valné hromady zpracovat a
předložit kalkulace z technologií ČOV Jaroslavice. Připravit kalkulace nákladů na čerpací
stanici Hrádek. Připravit a předložit kalkulace z nákladů na stoku A1 z vlastních zdrojů obce
Hrádek .
Usnesení č. 9:
Valná hromada ukládá starostovi obce Hrádek vyčíslit do 25. 6. 2015 částku vlastních nákladů
vynaložených na A1 z vlastních zdrojů a starostovi obce Jaroslavice ukládá vyčíslit částku
vlastních nákladů vynaložených na technologie ČOV. Do 25. 6. 2015 předložit částku odpisů
za II. etapu splaškové kanalizace.

Usnesení č. 10:
Valná hromada ukládá předsedovi DSO (po jednání 18.6.2015 s VAS,a.s.) vypracování a
předložení na zasedání Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice, které bude
svoláno koncem měsíce července 2015:
1) pachtovních smluv o provozování veřejné splaškové kanalizace mezi DSO a obcemi
Hrádek, Dyjákovice, Jaroslavice
2) smlouvy o připojení provozně souvisejících zařízení splaškové kanalizace obce
Hrádek s obcemi Valtrovice a Křidlůvky.

V Jaroslavicích dne 16.6.2015
Zapsala: Jaroslava Slouková

Vyvěšeno: 24.6.2015
Sňato:
10.7.2015

Vyvěšeno na el.úřední desce: 24.6.2015
Sňato z el. úřední desky:
10.7.2015

