Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko, Vodárenská 2, Žd'ár nad Sázavou

USNESENÍ
Z VALNÉ HROMADY SVK ŽĎÁRSKO
DNE 19. 3. 2019
I ) Valná hromada schválila program valné hromady, konané dne 19. 3. 2019
Hlasování: pro: 671
hlasů
proti: O
hlasů
zdržel se: O
hlasů
Doplnění

bodu 8a) - Kanalizace - Oslavice - projekt Dyje II.

2) Valná hromada schválila:

- předsedající
- zapisovatelku
- ověřovatele zápisu
- návrhovou komisi
- sčitatelé
- způso b hlasování

Hlasování: pro 67 1

hlasů

proti: O

hlasů

- p. Ivo Rohovský
- p. Jana Chalupová
- p. Ing. Milan Vlček
- p. Zdeněk Pařízek
- p. Libor Pokorný
- p. Josef Komínek
- p. Zdeněk Vojta, p. Magda Pavlíková
- aklamací
zdržel se:

O

hlasů

3) Valná hromada bere na vědomí výsledek ho spodaření za rok 2018:
- výsledek hospodaření běžného účetního období v hlavní činnosti před zdaněním:
612.926,75 Kč a 613.059,67 Kč běžného účetníh o období po zdanění
- výsledek hospodaření běžného účetního období před zdaněním v hospod. činno sti:
67.965.549,61 Kč a 62.956.059,9 1 Kč běžného účetního období po zdanění
- konečný rozpočet za rok 2018, který s 10 rozpočtovými opatřeními a konsolidací činíl
v příjmech i výdajích 337.491 .692,47 Kč
Hlasování: pro: 753

hlasů

proti: O

hlasů

zdržel se: O

hlasů

4) Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora a schválila zprávu kontrolní komise
Hlasování: pro: 753

hlasů

proti: O

hlasů

zdržel se: O hlas ů

5) Valná hromada schválila rozpočet na rok 2019, kdy příjmy budou činit 176.082.780,8= 55.455 .000,- Kč a výdaje ve výši 214.889.494,23 Kč , tř .8 = 16.648.285,77
rozpočet je nevyrovnaný, vyrovnává se tř.8
tř.

Hlasování: pro: 753

hlasů

proti: O

hlasů

zdržel se: O

Kč,
Kč,

hl asů

6) Valná hromada pověřila předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko k provádění
rozpočtových změn hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v průběhu roku 2019
Hlasování: pro: 746

hlasů

proti: O

hlasů

zdržel se: 7

hlasů

7) Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2020 ve výši 100,- Kč / obyvatele
členské obce Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
Hlasování: pro:

737

hlasů

proti: 16

hlasů

zdržel se: O

hlasů

8) Valná hromada schválila odměnu
v celkové výši 450.000,- Kč
Hlasováni: pro: 746

hlasů

členům předsednictva

proti: 7

hlasů

a kontrolni komise za rok 2018

hlasů

zdržel se: O

8a) Valná hromada ukládá předsednictvu svazku, aby na základě reklamačních protokolů akce
"Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa - region Žďársko" podniklo právní kroky
pro dořešení problematiky projektu "Dyje 11.". Dále ukládá kanceláři SVK Žďársko zpracovat
podrobnou zprávu o projektu "Dyje II.", která bude předložena na příští valné hromadě SVK
Žďársko.

Hlasováni: pro 739

hlasů

proti: 14

9) Valná hromada schválila odvolání všech
kontrolní komise
Hlasováni: pro 753

hlasů

proti:

O

hlasů

členů

hlasů

10) Valná hromada schválila volbu nových členů
takto:
Návrh předsednictva na členy orgánů SVK Žďársko:

zdržel se:
stávajícího

hlasů

předsednictva

zdržel se:

předsednictva

O

O

hlasů

a nové kontrolní komise

Předsednictvo:

Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Karel Pačiska
Josef Komínek
Zdeněk Pařízek

Michal Šmarda
Ivo Rohovský
Ing. Milan Vlček
Libor Pokorný
Ing. Radek Zlesák
Hlasování: pro: 746

hlasů

proti:

O

hlasů

zdržel se:

7

proti:

O

hlasů

zdržel se:

O

hlasů

Kontrolni komise:
Antonín Váša
František Mládek
Ing. Jiří Danihel
Hlasováni: pro: 753

hlasů

hlasů

I 1) Valná hromada schválila usnesení z valné hromady ze dne 19. 3. 2019
Hlasováni: pro: 738

hlasů

proti: O

hlasů

zdržel se:

a stávající

O

hlasů

A-

Ivo Roh ký
předsedající valné hromady

Ing. Milan

Vlček

ověřovatel

zápisu

Zdeněk Pařízek
ověřovatel

zápisu

Josef Komínek
návrhová komise

