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 / 2013,

ze

dne 12. 8. 2013

Přítomni:
Karel Mozgva
Jaroslav Masař
Ladislav Jakubčák
Václav Heinz

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Schválení směny pozemků mezi obcí Dolní Lhota a Svazkem obcí
Schválení odkupu pozemku pod čerpací stanicí Dolní Lhota, u Lagrisu
Projednání právního postupu k nemovitostem nepřipojeným na splaškovou kanalizaci
Finanční situace, výběr stočného
Diskuse, schválení usnesení, závěr

1/4) Členská schůze schvaluje směnu pozemků u ČOV mezi obcí Dolní
Lhota a Svazkem obcí podle GP. Záměr byl zveřejněn podle zákona.
2/4) Členská schůze schvaluje odkup pozemku parc.č.1150/49 pod ČS
Dolní Lhota za dohodnutou cenu 390 Kč/m2. Zároveň schvaluje závazek
svazku, zřídit věcné břemeno průjezdu a průchodu pro vlastníka sousedních
pozemků, bude li o to požádáno.
2/2/4) Členská schůze schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni
s firmou Podravka o průchodu a průjezdu přes parkoviště firmy u potoka
Šťávnice, pro příchod, případně příjezd k ČS Dolní Lhota .
3/4) Svazek obcí vstoupí do jednání s pověřenými orgány obcí a ORP, aby
bylo dořešeno připojení několika dosud nepřipojených nemovitostí na
splaškovou kanalizaci.
Žádná z obcí svazku již nemá výjimku ze zákona o vypouštění odpadních vod
do volné přírody, a to ani přes předčisticí zařízení.
Seznam těchto nemovitostí a podklady k řešení budou předány Městskému
úřadu Luhačovice odbor ŽP a v součinnosti s tímto orgánem bude stanoven
další postup.

Na webových stránkách Svazku obcí a na webových stránkách obcí svazku
bude zveřejněn právní výklad zákona týkajícího se této problematiky.

4/4) Výběr stočného pokračuje podle stanovených pravidel. Dosud
nezaplacené stočné z minulých let bude vymáháno soudní cestou,
prostřednictvím pověřené právní kanceláře. Další upomínky v těchto
případech již nebudou zasílány.
Na účtu je 734 tis..
Zatím nebyl uhrazen závazek obce Slopné ve výši 143 tis. a splátka půjčky
obce Dolní Lhota za 2Q 2013 ve výši 89 tis.
5/4) Bylo zprovozněno a zaplaceno zařízení na úsporu el. energie od fi
Cautum . Byl namontován pojistný ventil k míchací nádrži na polyelektrolit
firmou Vanex. Dále bude pokračovat kontrola dodržování pravidel pro
připojení a dodržování smluv o připojení.

Usnesení:
1/4) členská schůze schvaluje směnu pozemků mezi obcí Dolní Lhota a
Svazkem obcí, podle vyhlášeného a zveřejněného záměru.
2/4) Členská schůze schvaluje odkup odděleného pozemku parc.č.1150/49
pod ČS Dolní Lhota o výměře 92 m2. Kupní cena byla stanovena dohodou a
činí 35880,-. Záměr odkoupit zmíněný pozemek byl zveřejněn podle zákona.
3/4) Členská schůze schvaluje použití všech zákonných prostředků
k vymáhání připojení nemovitostí dosud nepřipojených na splaškovou
kanalizaci. Současně schvaluje zveřejnění těchto nemovitostí na webových
stránkách svazku, www. aglomerace.cz.

Zapsal Karel Mozgva
předseda svazku obcí

V Dolní Lhotě 12. 8. 2013
podpisy přítomných:
Karel Mozgva
Jaroslav Masař
Ladislav Jakubčák
Václav Heinz

