Zápis č.3l20t2 z jednání shromáždění Svazku obcí KaLeVod
dne 18.6.2012
Přítomni:
Zástupci obce

Lety: MUDr.

Jaroslava Rezková
JUDr. Eva Mládková

Tajemník:

Alena VanŽurová

Zástupce obce Karlík: Ing. Marie Sommerová

Program:

1. zahži1ení
2. návrh nazŤízeni fondu
4.

oprav
aktuahzace smlouvy s Aquaconsult s.r.o.
zásobování pitnou vodou části Řevnic a obce Rovina

5.

různé

3.

Karlík

ze zdroje pitné vody

Kbodu1_zahújeni
Předsedající MUDr. Jaroslava Rezková zabqlla jednání, jmenovala zapisovatelku Alenu
Vanžurovou, ověřovatele zápisu ing. Marii Sommerovou a JUDr. Evu Mládkovou.
Konstatovala, Že shromážďění So je usnášeníschopné.

K bodu

2 _ návrh na

zřízenífondu oprav

Byla otevřena otázka financování oprav rozvodné sítě pitné vody, která je v provozu od r.
1996. Byl dískutovaný návrh na zřizení fondu oprav. Fond oprav by měl fungovat poměrným
systémem stejně jako členstvíobou obcí ve So, a na základě principu solidarity. Návrh
na založenízvláštního účtuve So, na kterém by byly shromaŽd'ovány finančníprostředky pro
účelfondu oprav' a způsob užitíúčtu,je třeba odborně posoudit.

Hlasování: pro

3

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č.01/3/2012

Bylo schváleno zajistit odborné posouzení záměrunazŤízení fondu oprav.

U2

K bodu 3 - aktualizace smlouvy s Aquaconsult s.r.o.
Smluvní vztah mezi So KaLeVod a Aquaconsult s.r.o.byl uzavÍený na dobu od 1.1.2003 do
3I.I2.20I3. Vzhledem krozšířeníodběratelů pitné vody ze zdrojtl vk.ú.Karlík(Mořinka) a
vytlžívénitranzitu vody potrubím obcí Karlík a Lety (majiteli potrubí) dalšímodběratelům
(části města Řevnice a obce Rovina) je třeba prověřit podmínky stávajícího smluvního vztahu
s firmou Aquaconsult s.r.o. Konzultace s odborníky v dané věci je žádouci.

Hlasování: pro

3

proti:

Usnesení č. 02/3/2012

Byl

0

zdržel se: 0

schválený záměr aktualizace smlouvy

S

pÍovozovatelem sítě pitné vody, firmou

Aquaconsult s.r.o.

K bodu 4 - zásobovtÍní pitnou vodou části Revnic a obce Rovina

ze zdroje

pitné vody Karlík

Zásobování pitnou vodou části Řevnic a obce Rovina ze zdroje pitné vody Karlík logicky
vyústilo z geografické oblasti. Levostranný břeh od řeky Berounky města Řevnic a část obce
Rovina je zásobovaný pitnou vodou ze zdroje Karlík. Dosud tento stav nebyl zohledněný
v hospodaření So KaLeVod. ostatní viz body 2 a3.

Kbodu5_různé
Bez dalšíchpodnětů.

Zapsala: Alena VanŽurová
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ověřily: ing. Marie Sommerová. JUDr. Eva M 1ádková
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