
 

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. 2/ 2014,  dne   25. 4. 2014 
 

Přítomni: 

 

Karel Mozgva 

Jaroslav Masař 

Ladislav Jakubčák        

Václav Heinz 

 

Program: 

 

1)  Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 

2)  Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2013   

3)  Finanční situace 

4)  Projednání způsobu změn smluv při změně vlastníka nemovitosti   

5)  Provozní záležitosti, doplnění technologie 

6)  Zpráva o průběhu výběru stočného  

7)  Diskuse závěr 

 

 

 

 

1/2)      Členská schůze bere na vědomí  zprávu o přezkoumání hospodaření 

svazku obcí   aglomerace Dolní Lhota   s výrokem " bez nedostatků". 

 

2/2)     Členská schůze schvaluje závěrečný účet svazku obcí aglomerace Dolní 

Lhota  a  závěrečnou účetní uzávěrku  za rok 2013,  ve zveřejněném znění.     

 

 

3/2)  Závazky a pohledávky svazku obcí jsou plněny ve stanovených lhůtách  

splatnosti. Stočné je vybíráno podle  pravidel daných smlouvami o odvádění 

odpadních vod . 

  Cena stočného podléhá regulaci výměrem MF č.01/2014  přičemž  

respektuje pravidla výpočtu ceny stočného, podle finančně ekonomické 

analýzy SFŽP, kterou se stanovuje nejnižší možná cena stočného.   

  Tvorba rezervy na obnovu a rozvoj probíhá podle  platných  regulí 

daných vyhláškou MZE. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny 

podle cenových předpisů  pro vodné a stočné bude zveřejněno na  úředních 

deskách všech obcí svazku. 

 

 

 

 



 

 

4/2)     Členská schůze vyzývá  vlastníky nemovitostí, aby  při změně vlastníka 

připojené nemovitosti, respektovali článek  X.  odst.1 smlouvy o odvádění 

odpadních vod.   

 Pro zjednodušení   registrace změny vlastníka, bude na  www stránkách 

všech obcí svazku a   na www.aglomerace .cz, k dispozici jednoduchý 

formulář. Každá změna musí být nahlášena písemně na adresu svazku obcí, s 

uvedením všech údajů,  nutných  pro uzavření  smlouvy na nového vlastníka. 

 

 

 

 

 

5/2)     Členská schůze pověřuje předsedu  svazku obcí, zajištěním doplnění 

technologie do odplyňovací jímky a doplněním čerpadla "mamutky"  do 

uklidňovacího válce  dosazovací nádrže. 

  Tato opatření vyplynula z provozních  zkušeností a z důvodu  zvyšující 

se koncentrace znečišťujících látek na přítoku do ČOV. Vypracováním nabídky 

na tuto technologii, byla pověřena firma Metal managment spol.s.r.o, na 

doporučení    projektanta ČOV  Dolní Lhota  ing. Čtrnáctého. 

 Zařízení ENWOX, na úsporu el. energie, nedosahuje úspor podle 

deklarovaných parametrů ve smlouvě, proto bude zahájeno jednání o jeho 

odpojení, ve smyslu  platné  smlouvy  

  

 

 

6/2)      Členská schůze bere na vědomí informace o výběru stočného  a 

to jak záloh na rok 2014,  tak   doplatků za rok 2013.   

Upozorňujeme odběratele, že nelze v průběhu účetního období, měnit  

způsob platby ze záloh na paušál  a obráceně.  Odběratelé, kteří mají na 

nemovitosti přihlášeny k trvalému pobytu  osoby které se na č. p. nezdržují, 

nemohou  platit paušální sazbou a tyto osoby do  platby nezahrnout.  V těchto 

případech se doporučuje platba zálohou. Stejně tak, kde na č. p.  bydlí osoby 

nepřihlášené nelze povolit platbu paušálem. 

 

 

 

 

 

Usnesení:          

 

1/2)    Členská schůze bere na vědomí  zprávu o přezkoumání hospodaření 

svazku obcí   aglomerace Dolní Lhota   s výrokem " bez nedostatků". 

 

 

 

2/1)    Členská schůze schvaluje závěrečný účet svazku obcí aglomerace Dolní 

Lhota  a  závěrečnou účetní uzávěrku  za rok 2013  ve zveřejněném znění.     

 



3/2)      Cena stočného podléhá regulaci výměrem MF č.01/2014  přičemž  

respektuje pravidla výpočtu ceny stočného, podle finančně ekonomické 

analýzy SFŽP, kterou se stanovuje nejnižší možná cena stočného.   

  Tvorba rezervy na obnovu a rozvoj probíhá podle  platných  regulí 

daných vyhláškou MZE. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny 

podle cenových předpisů  pro vodné a stočné bude zveřejněna na  úředních 

deskách všech obcí svazku. 

 

 

5/2)  Členská schůze pověřuje předsedu  svazku obcí zajištěním doplnění 

technologie do odplyňovací jímky a doplněním čerpadla "mamutky"  do 

uklidňovacího válce  dosazovací nádrže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Karel Mozgva 

předseda svazku obcí 

 

 
 

V Dolní Lhotě  25.  4.  2014 

 

podpisy přítomných:  

 

Karel Mozgva 

 

Jaroslav Masař 

 

Ladislav Jakubčák     

 

Václav Heinz 

 

 

 

 


