
                               Zápis  z jednání  valné hromady Svazku obcí Drahanská vrchovina 

                                                 konané dne 4.12.2018 v Campingu Baldovec 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni : dle prezenční listiny (viz. příloha) 

 
Hosté :  Marie Pejřová - hospodářka 

 
Program:     1.  Zahájení     

                         2.  Volba nového předsednictva svazku a kontrolní komise 
3.  Rozpočtová opatření 2018 

        4.  Rozpočet svazku na rok 2019 
                         5.  Limit na samostatná rozpočtová opatření předsedy svazku 
                           6.  Cena vodného na rok 2019  

7.  Diskuse 
         8.  Závěr 
 
Bod 1 
Úvodem přivítal předsedající všechny přítomné s konstatováním, že je valná hromada 
usnášeníschopná a přítomni jsou zcela všichni zástupci obcí. Seznámil s vyvěšeným programem, 
který navrhl ještě doplnit, jako bod 6 – Cena vodného na rok 2019. Přítomní program i s doplněným 
bodem schválili. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0,    
 
Následně určil zapisovatelkou paní Pejřovou. Dále navrhl návrhovou komisi Josef Ovad a Jaroslav 
Tihelka a ověřovatele zápisu Petr Kolář a Milan Marek, které přítomní schválili všemi hlasy. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
Bod 2 
Předsedající uvedl, že je po komunálních volbách do 6. měsíců nutné podle stanov svazku schválit nové 
předsednictvo a kontrolní komisi. Valná hromada by musela nejdříve odvolat všechny členy těchto řídících 
orgánů a znovu zvolit nové vedení svazku. Je zde však možnost, že pokud se složení těchto orgánů příliš po 
volbách nezměnilo, je varianta, že zůstanou všechny posty ve stejném složení a může se vyměnit jen malá 
část celého předsednictva nebo kontrolní komise.  
Protože k žádným velkým změnám ve složení zástupců obcí nedošlo ani po volbách, požádal předsedající o 
návrhy na volby nového předsednictva a komise na další volební období. Po diskusi přítomní zástupci 
schválili variantu zachování stávajících orgánů s nepatrnými změnami a volbou nových zástupců do těchto 
řídících orgánů svazku. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
Předsedající tedy navrhl, aby byl zachován model z předcházejících let s tím, že obce v předsednictvu 
zastupovali starostové jednotlivých obcí. Návrh byl valnou hromadou schválen. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
Na to předsedající navrhl upravit složení předsednictva, kdy již nezastupuje Bousín bývalý starosta 
p. Ondráček. Předsedající navrhl pana Petra Ondráčka odvolat, což valná hromada schválila.  
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
Následně navrhl jako nového člena předsednictva paní Moniku Langrovou, novou starostku obce Bousín. 
Také tento návrh byl přijat. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
Celé předsednictvo na další volební období je tedy ve složení: Jiří Szymsza – Rozstání,  Milan Marek – 
Drahany,  Petr Kolář – Otinoves,  Bronislava Krénarová – Protivanov, Monika Langrová – Bousín,  Marta 
Servusová – Niva.  



A protože valná hromada neodvolala z funkce předsedu – Jiřího Szymszu, ani místopředsedy, Milana Marka 
a Bronislavu Krénarovou, zůstalo toto vedení svazku beze změn. 
 
 Dále informoval předsedající o tom, že podle stanov článku č. 6.3, na valné hromadě zastupují obce mimo 
starostů i další zástupci jednotlivých obcí, které navrhne jejich zastupitelstvo, a to podle poštu obyvatel 1-3 
členové.  Podle sdělení starostů obcí svazku budou jednotlivé obce zastupovat: 
 
Za obec  Bousín:        Monika Langrová 
   Drahany:      Mgr. Milan Marek , Petr Mikita, Dana Havlíková 
   Niva:            Marta Servusová , Jaroslav Soldán  
   Otinoves:     Petr Kolář , Jindřiška Pitáková, 
   Protivanov:  Ing. Bronislava Krénarová, Jiří Vybíhal, Jan Vybíhal  
   Rozstání:     Jiří Szymsza , Jaroslav Tihelka, Miroslav Hrstka 
   Vysočany:   Josef Ovad , Lenka Sedláková , Marek Šmíd   
 
Následovala úprava členů kontrolní komise, která podle stanov svazku čl. 8.1 je pětičlenná. Předsedající 
uvedl, že k žádným velkým změnám nedošlo ani v tomto orgánu, takže navrhl odvolat pouze zástupkyni 
z obce Niva, paní Libuši Němcovou, která již Nivu nezastupuje, ale také kvůli změně jména zástupkyni za 
Vysočany paní Lenku Ševčíkovou. Valná hromada odvolání schválila. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
A nově navrhl předsedající do kontrolní komise za Nivu pana Jaroslava Soldána, a za Vysočany znovu 
stejnou zástupkyni, jen s novým jménem, paní Lenku Sedlákovou. Valná hromada návrh schválila. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
Protože valná hromada neodvolala předsedu ani místopředsedu kontrolní komise, zůstávají ve svých 
funkcích i nadále.  Složení celé kontrolní komise je pak na další volební období: 
Jindřiška Pitáková – předsedkyně, Petr Mikita – místopředseda, Jiří Vybíhal – člen, Jaroslav Soldán – člen, 
Lenka Sedláková – člen.  
 
Staronový předseda svazku Jiří Szymsza poděkoval za důvěru a pokračoval v jednání. 
 
Bod 3 
Přítomná hospodářka svazku paní Pejřová seznámila s rozpočtovými opatřeními, která byla provedena 
předsedou svazku. Valná hromada je vzala na vědomí (viz. příloha). 
 
Bod 4 
Zástupci obcí projednali předložený návrh rozpočtu na rok 2019. Po objasnění všech položek již žádná 
doplnění nebyla a valná hromada rozpočet schválila (viz. příloha). 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
Bod 5 
Aby mohl předseda svazku sám provádět rozpočtová opatření i v dalším období své funkce, je třeba, aby mu 
valná hromada tuto možnost schválila. Buď určitý limit, nebo zcela umožnila veškerá opatření provádět. Po 
krátké diskusi zástupci obcí jednohlasně schválili neomezený limit pro předsedu svazku na samostatná 
rozpočtová opatření. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
 
Bod 6 
V doplněném bodu programu seznámil předseda s výpočtem vodného na rok 2019 od nájemce MIS 
Protivanov. Byly předloženy k projednání 2 varianty. 
1. - Možnost navýšit stočné na cenu 62,90/m2, při zachování pevné sazby 360 Kč za vodoměr. 
2. - Možnost navýšit stočné na cenu 61,64/m2, při zvýšení ceny pevné sazby na 400 Kč za vodoměr. 
Zástupci po projednání schválili variantu č.2, vodné 61,64 a navýšení pevné složky 400 Kč. 
Hlasování :   pro : 17,   proti :  0,   zdržel se :   0 
Bod 7 
Předseda zahájil diskusi seznámením o podpisu smlouvy o dílo s firmou Altec a pokračování spolupráce na 
čištění a hledání vrtů na vodu.  Po dohodě s družstvem AGRO, které hospodaří na pozemcích, se nyní čeká 



na zamrznutí pole, aby se mohla těžká technika dostat k demontáži starého čerpacího zařízení a vyčištění 
stávajícího vrtu mezi Otinovsí a Rozstáním a provedení nových čerpacích zkoušek. Tato práce by měla stát 
130 400 Kč bez DPH.  
Dále se pokusíme získat dotaci na nový vrt v téže lokalitě, který by měl stát cca 300 000 Kč bez DPH, 
projekt a posudek na dotaci je objednán za 23 000 Kč bez DPH. 
 
Bod 8 
Návrh na usnesení přednesl p. Ovad, předseda poděkoval za účast a valnou hromadu ukončil. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Petr Kolář  ------------------------------- 
 
 
   Milan Marek  -------------------------------    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


