Zápis č. 412012 z jednání shromáždění Svazku obcí KaLeVod
dne 18.12.2012
Přítomni:
Zástupci obce I-ety

:

Ing. Josef Cmíral - místostarosta obce

Bc. Miroslav Cvanciger

-

zastupitel obce

Zástupci obce Karlík : Ing' Marie Sommerová - starostka obce, místopředsedkyně svazku
Mgr. Pavel Červenka - zastupitel obce

Program:
I. Zabájení
2. Rozpočtovéopatřeni č. 1l2al2
3. Rozpočetnarok2013
4. Smlouva s provozovatelem veřejného vodovodu ve vlastnictví obcí Karlík aLety

Kbodul_zahájení

Dnešníjednaní svolal Ing. Cmírď' ktery je zátoveřt místostarosta obce Lety..
Po mimořádných volbách v obci Lety starostka Ing. Tesařová nominovala nové zastupitele do
shromáždění svazku KaLeVod, a to Ing. Josefa Cmírala a Bc. Miroslava Cvancigera (sděleno
ústně Ing. Marii Sommerové). Po úmrtíIng. Josefa Krátkého byl nominován starostkou
Karlíka na základě usnesení zastupitelsfva obce Karlík do shromiížděnísvazku Mgr. Pavel
Červenka.
Na jednání byli přítomni 4 zásttlpcí shromáždění svazku, ztoho 2 zástupci obce Lety a 2
zástupci obce Karlík. Shromáždění je usnášeníschopné.

K bodu

2 - Rozpočtovéopatření
Bylo předloženo rozpočtovéopatření ě. I/2012 vypracované účetnísvazku.

Nóvrh usnesení : shromáždění svazku obcí KaLeVod schvalu-ie rozpočtovéopatření č. ]/20]2
Hlasování : Pro - 4, proti - 0, zdržel se hlasování - 0
Usnesení č. 11 4l2t12 je schváleno.

K bodu 3 - Rozpočet na rok 2013
Byl předložen návrh rozpoětu na rok 20T3.

Rozpočet není v souladu se Stanovami svazku v poloŽce příspěvky od obcí. Zastupci obce
Karlík proto nesouhlasí s předloženým zněním návrhu rozpočtu.
Nóvrh usnesení : shromáždění svazku schvaluje rozpočet na rok 20]3
Hlasování : pro - 0, proti - 2, zdržel se hlasování - 2
Návrh nebyl přijat

K bodu

4 _ Smlouva s provozovatelem veřejného vodovodu

Provozovatel Aquaconsult, s.r.o. má se svazkem obcí KaLeVod, tj. s vlastníky veřejného
vodovodu obcí Lety a obcí Karlík, uzavřenou smlouvu na provozování veřejného vodovodu, a

to do konce roku 2013, s moŽností prodlouženísmlouly o další3 roky, tj. do 3I.12.2016.
Výpovědní lhůta je 1 rok. Původnísmlouvu z roku 2002lze ukončit tedy s ročnívýpovědní
lhůtou, podáním v1fpovědi do 3I.12.20Í2

Na zasedání zastupitelstva obce Karlík bylo projednáno' Že je třeba provést ověření, Že

současný provozovatel vodovodu je ten nejrýhodnější pro naše obce. Zastupitelswo Kariíka
se usneslo na podání vypovědi ze smloury současnémuprovozovateli k 3I.|2'20L2 a pověřilo
starostku, aby toto usnesení prosadila ve svazku obcí Kalevod. V roce 2013 bude dost ěasu
l';psat nové výběrové řízeni na provozovatele. Hiavním argumentem Karlíka je, že je nutné
komplexně prověřit smlouvu S provozovatelem, která je po deseti letech poněkud zastaralá a
nejasná, dá1e výši vodného, s ohledem na to, že máme vodu z vlastních zdrojů, nejasnosti
v množstvífakturované vody, zttáty vody, nejasnosti s napojením okolních dalšíchobcí na
náš vodovodní řad, atd. Podrobně bude projednano, vysvětleno a dořešeno v roce 2013.
Vypsaní nového ýběrového Ťízeru y případě končícídesetileté smlourry je běžným
obchodním aktem' a také právem a povinností obce vzhledem ke správě veřejných financí.
Není vyloučené,že bude současný provozovatel pokračovat i vdalším období, pokud se do
výběrovéh o řizeni přihlásí.

Záměr podat výpověď avizovali Letům, jako nrajoritnímu vlastníku vodovodu, zástupci
Karlíka již před několika měsíci.
S podaním qýpovědi provozovateli zpočátku nesouhlasil zástupce Letů pan [ng' Cmíral, s tím,
Že obec Lety jsou S provozovatelem spokojeni a nechtějí nic měnit. Po předloŽení a vysvětlení
argumentů zástupců Karlíka, a zjištěním,že ric nebrání současnémuprovozovateli přihlásit se

do výběrového Ť1zent také, s podáním

ýpovědi souhlasil.

Nóvrh usnesení : shromáždění svazku schvaluje podóní výLovědi společnosti Aquaconsult.
s.r.o., orovozovateli veřejného vodovodu pro svazek obcí KaLeVod. a to k3].]2.20]2' a
schvaltlie vypsání výběrového řízení v roce 20Í3 nu nového provozovatele.
Hlasování : pro 4, proti _ 0, zdrŽel se hlasování - 0
Usnesení č. 21 4l20l2 bylo schváleno.

Sommerová :fTuxt
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Zapsala: Ing' Marie
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