
 

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. 1/ 2015,  dne   25. 3. 2015 
 

Přítomni: 

 

Karel Mozgva 

Jaroslav Masař 

Ladislav Jakubčák        

Václav Heinz 

 

Program: 

 

1)  Všeobecné provozní informace,seznámení s novým zařízením v DN 

2)  Schválení závěrečného účtu,závěrečné účetní závěrky a zprávy o přezkoumání 

hospodaření za rok 2014 

3)  Volby předsedy a místopředsedy svazku obcí na období 2015-2017 

4)  Finanční situace, pravidla tvorby ceny stočného  

5)  Diskuse , usnesení závěr 

   

 

 

1/1)      Bylo pořízeno nové zařízení do dosazovací nádrže, sestavené z norné 

stěny, dmýchadla, žlabu na odtah plovoucích nečistot a čerpadla na odtah 

těchto nečistot. O pořízení tohoto zařízení bylo rozhodnuto na základě 

zkušeností  obsluhy s provozem a pro zlepšení čistoty vody na odtoku. Cena 

sestavy byla 93 000,- Kč bez DPH. Dodávku a montáž provedla na základě 

objednávky firma Metalmanagment   Petřvald. 

 

 

2/1)      Členská schůze byla seznámena se zprávou o přezkoumání hospodaření 

(auditem) za rok 2014. Na základě   výsledků auditu  schvaluje závěrečný účet 

svazku obcí za rok 2014 a závěrečnou účetní závěrku. Všechny dokumenty 

jsou přílohou tohoto zápisu a budou zveřejněny na el. úřední desce, povinné i 

na úředních deskách všech obcí svazku obcí.      

 

 

3/1)  Členská schůze zvolila na období 2015 až 2017, podle  stanov svazku 

obcí předsedou  Karla Mozgvu    a místopředsedou    Jaroslava Masaře. 

Členská schůze potvrdila stávající stav  vedení svazku. 

 

 

 

 

 



 

4/1)     Na účtu svazku obcí je  1 950 000,- všechny závazky jsou zaplaceny. 

Výběr stočného probíhá běžným způsobem, platbami na účet svazku a přímými 

platbami  na obecních úřadech obcí svazku.  

Nevymožené pohledávky za rok 2012 budou již  bez dalšího upozornění 

předány k exekučnímu vymáhání. U pohledávek za rok 2013   se  ještě 

pokusíme o smír. Pokud nebude úspěšný, bude postupováno jako u pohledávek 

za rok 2012. 

Tvorba ceny stočného je standardně prováděna přesně podle pokynů s FEA 

s využitím možnosti snížení o max. 10%.  Takto musí být stočné stanoveno až 

do konce udržitelnosti projektu tj. do  listopadu 2021. Peníze za vybrané stočné 

lze použít pouze na obnovu a rozvoj    kanalizace a objektů s ní souvisejících. 

Daňového zvýhodnění  svazku obcí  za uplynulé 3 roky ve výši 171 000,-  Kč, 

je možno použít  na veřejné  společenské a kulturní akce   pořádané v obcích 

svazku obcí, s vyúčtováním do konce roku 2015.  V případě , že peníze 

nepoužijeme výše uvedeným způsobem, budou odvedeny   Finančnímu úřadu 

k dodanění.  

Členská schůze  rozhodla , že tyto prostředky budou použity rovným dílem, 

 pro   každou obec svazku  42 750,-.  

  
 

5/1)     Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových byl svazku 

obcí ČIŽP vyměřen ve výši 11 408,- Kč. Poplatek se stanoví ve výši 0,10Kč, za 

m3 vypouštěné vody. 

  Svazek obcí byl vyzván, aby na odbor životního prostředí  městského úřadu 

Luhačovice   byly  neprodleně   za každou obec  svazku nahlášeny nemovitosti, 

které vypouští splaškové vody mimo kanalizaci. Tím  bude splněna povinnost 

obcí  ve vztahu k orgánům péče o životní  prostředí.  Další řešení bude v  

kompetenci těchto orgánů.   

  

 

Usnesení:          

 

2/1)   Členská schůze   byla seznámena se zprávou o přezkoumání hospodaření 

č. 

 

3/1)   Členská schůze zvolila  na období roku 2015 – 2017   předsedou svazku 

obcí    Karla Mozgvu  a   místopředsedou  Jaroslava Masaře.  

 

4/1)  Členská schůze schvaluje, aby  nevymožené pohledávky za rok 2012 byly 

bez dalšího upozornění předány k exekučnímu řízení. 

Členská schůze schvaluje  použití peněz z daňového zvýhodnění  ve výši 

171 000,-  na veřejné  společenské a kulturní akce   pořádané v obcích svazku 

obcí. Částka bude rozdělena stejným dílem mezi obce  a to 42 750 ,- Kč na 

každou obec 

 

5/1)  Členská schůze vyzývá obce svazku, aby byly nahlášeny  na  odbor ŽP 

Mě.ú. Luhačovice nemovitosti dosud nepřipojené na kanalizaci.  Seznam je na 

obcích dispozici.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Karel Mozgva 

předseda svazku obcí 

 

 
 

V Dolní Lhotě  13.  2.  2014 

 

podpisy přítomných:  

 

Karel Mozgva 

 

Jaroslav Masař 

 

Ladislav Jakubčák     

 

Václav Heinz 

 

 

 

 


