
 

Svazek obcí Aglomerace Dolní Lhota 

Dolní Lhota,č.p.129 

763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 

 
     Zápis     
Členská schůze svazku obcí aglomerace  Dolní Lhota    č. 4/ 2016,  dne   7.10. 2016 
 

Přítomni: 

 

Karel Mozgva 

Jaroslav Masař 

Ladislav Jakubčák        

Václav Heinz 

 

Program:    

 

 

1)  Všeobecné provozní informace  

2)  Informace o zahájení provozu fotovoltaické. elektrárny 

3)  Finanční situace ,  výběr stočného , dlužníci 

4)  Návrh rozpočtu  a stanovení ceny stočného na rok 2017 

5)  Diskuse, závěr 

 

 

 

1/4) Provoz ČOV probíhá bez problémů, výsledky rozborů vzorků odpovídají   stanoveným  

limitům  ve všech ukazatelích. Všechny servisní a udržovací práce se provádějí podle 

provozních řádů. Bylo pořízeno nové čerpadlo síranu železitého   za 15 500,-Kč. Původní   

čerpadlo již   nefungovalo správně.  Průběžně jsou napojovány nové RD v obcích svazku  a  

obnovovány smlouvy při výměně vlastníků  nemovitostí. 

 

 

2/4)   V minulém týdnu byla spuštěna do zkušebního provozu fotovoltaická elektrárna  na 

střeše ČOV. Zatím vyrobila 1300 Kwh  el. energie. Celou kapacitu stačíme spotřebovat na 

provoz  ČOV. Případné přebytky budou dodávány do sítě. Cena díla byla stanovena ve 

výběrovém řízení a bude dodržena. Na návrh zhotovitele bude   zařízení vybaveno dálkovým 

přístupem , toto bude vedeno jako vícepráce nad rámec SOD. 

 

3/4)    Na účtech svazku obcí je k dnešnímu dni  1 120 tis.Kč.  Je uhrazena část nákladů na 

fotovoltaickou elektrárnu ve výši 694 tis. Kč. Podle SOD   zbývá uhradit po předání díla ještě 

258 tis. Kč.    Obce Dolní Lhota, Slopné  a Sehradice  dluží svazku  obcí splátky půjčky ze 

SFŽP  a to, obec Slopné  330 tis.Kč, obec Dolní Lhota 268 tis. Kč  a Sehradice  122 tis. Kč. 

Čtvrtletní splátky jsou  SFŽP hrazeny včas.   Z běžného účtu svazku mohou být poskytovány 

právnickým   osobám krátkodobé půjčky s dohodnutým úročením.Členská schůze schvaluje 

pro tyto půjčky   roční úrok  3%. Půjčky mohou být použity např. na  předfinancování dotací 

u  dotačních  titulů bez průběžného financování. Jde o  jednu z  možností   jak zhodnotit   

peníze na běžném účtu.  

 Členská schůze schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016, tabulka je přílohou zápisu. 



 

4/4)   
Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota 

Rok  2017 

Výdaje 
                       Provozní výdaje   v tis.Kč  uvedeno    bez  DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výdaje celkem                                                                         3 607-  tis. Kč 

 

 

 

Rozpočet na straně výdajů  je stanoven podle  provozních nákladů uplynulého  roku   

provozu.Kamerové zkoušky  budou provedeny v celé síti hlavních stok  z důvodů blížícího se 

konce  stavební záruky. 

Přebytek rozpočtových příjmů bude sloužit k zajištění rozvoje a obnovy kanalizací v obcích 

svazku. O jeho použití bude rozhodovat členská schůze svazku  a  bude předložen ZOS obcí 

svazku k projednání  a schválení. 

 

1 Elektřina dle uzavřených smluv ČOV,ČS,MO  400 

2 vodné   16 

3 Přenosy dat SMS, internet  21 

4 Údržba a opravy   500 

5 Lidské zdroje   80 

6 Provozní hmoty   162 

7 Služby   530 

8 Vzorky   36 

9 Splátka půjčky SFŽP   1712 

10 Úrok   52 

11 Pojištění majetku   98 

    3607 

 Specifikace položek    

1 ČOV   Kwh  x 3,36 x den 326 x 3,36 x 365  400 

2 Smlouva VaK   16 

3 Smlouva Conel 12 x 1100  13 

 Smlouva T- mobile 12 x 360  4 

 TC servis 12 x 360  4 

4 Opravy údržba, kamerové zkoušky   500 

5 Předseda, vodoměry ,výběry 12 x 3,5  80 

 Výběr stočného, vodoměry   38 

6 Síran železitý 4 x 33  132 

 Flokulant 5 x 6  30 

7 Oprávněný zástupce - smlouva 12 x 5000  60 

 Účetní - smlouva 12 x 10 000  120 

 Obsluha  - smlouva 12 x 16 000  192 

 Odvoz  kalů 16 x 7500  120 

 Právní služby a jiné   18 

 Revize, kalibrace    20 

8 Poplatek za vypouštění   12 

 Vzorky    24 

9 Splátka půjčky SFŽP   1712 

10 Úrok   52 

11 Pojistná smlouva na majetek   98 



 

 

Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota 
Rok  2017 

Příjmy 

 

Provozní příjmy   32,-Kč /m3   uvedeno bez DPH 

1 Výběr stočného 75 000 x 32 2 400,- 

2 Nájem kanceláře     10,- 

3 Splátky půjčky  SFŽP od obcí svazku včetně úroků   1712,- 

 Úrok    52,- 

   

  4 174,- 

Příjmy celkem                                                                    4 174 ,-  tis. Kč  

 

 

Rozpočet svazku obcí  na straně příjmů je stanoven podle pravidel daných Rozhodnutím  o 

financování a Finančně ekonomickou analýzou.  

Cena za 1 m3vypouštěné vody  pro období roku 2016 se stanovuje podle pravidel daných 

FEA s přihlédnutím k povolené toleranci - 10%,  na 32,- Kč  /m3  bez DPH.   

Množství  fakturované vody je určeno  podle skutečností  uplynulého fakturačního období na 

75 000 m3 za rok. 

Konečná cena pro spotřebitele včetně DPH je  36,90-Kč/m3. 

Záloha je stanovena na  850,- Kč na osobu  a rok. 

  Paušální sazba stočného je  stanovena na 1 300,- Kč za osobu trvale přihlášenou na čísle  

popisném za rok 

 

 

Vyvěšeno………                    Sňato…………………… 
 

 

 

 

 

 

5/4)   Členská schůze   upozorňuje na zákaz vypouštění výpalků z pálenic do kanalizace. 

V případě   porušení tohoto zákazu bude postupováno podle kanalizačního řádu  v součinnosti 

s orgány kterým to přísluší.  Vyzýváme občany, aby  nevhazovali do kanalizace   hadry , 

hygienické potřeby a jiné věci, které ucpávají a poškozují čerpadla.  

Součástí rekonstrukce MK Dolní Lhota „Ke hřišti“, bude vybudování odkládací plochy pro 

výměnu kontejnerů na kal  náklady svazku obcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení:          

 

2/4)   Členská schůze   schvaluje  proplacení víceprací na fotovoltaické elektrárně v rozsahu  

dodávek nad rámec  SOD. 

 

3/4)  Členská schůze bere na vědomí finanční  situaci   svazku obcí k datu 7.10.2016. Členská 

schůze schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016. Tabulka je přílohou zápisu.  Členská schůze 

schvaluje poskytování  krátkodobých půjček právnickým osobám s ročním úrokem 3%, podle 

fin. možností svazku.  

 

4/4)  Členská schůze schvaluje   ke zveřejnění   návrh  rozpočtu  na rok 2017   a   návrh ceny 

stočného na rok 2017   v předloženém znění.   Cena stočného se na  rok 2017 stanovuje na 

32,- Kč/ m3  bez DPH. Cena pro konečného spotřebitele  včetně DPH  bude činit 36,90 

Kč/m3. Záloha zůstává nezměněna na 850,-Kč/osoba v domácnosti, paušální sazba se 

zvyšuje na 1300,-Kč/osoba v domácnosti /rok. 

 

 

 

Zapsal Karel Mozgva 

předseda svazku obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Dolní Lhotě  7.10.  2016 

 

podpisy přítomných:  

 

Karel Mozgva 

 

Jaroslav Masař 

 

Ladislav Jakubčák     

 

Václav Heinz 

 

 

 

 


