ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DNE 28. 11. 2017

SKUPINOVÉHO VODOVODU BOHUŇOVICE
Přítomní členové:

Jaromír Gregor
Jan Šafránek
Pavel Novák
Josef Kroulík
Pavel Eliáš

…...........................
…...........................
………………………...
.………………………..
omluven

veřejnost:
Božena Dvořáková …………………………..
Jan Rada
………………………….
Program schůze:
1.

Cena vodného na rok 2018

2.

Schválení výběrového řízení „Rekonstrukce vodovodu obce Řídký“

3.

Projednání návrhu nájemní smlouvy smlouvy na p. č. 144 a p.č. 223

4.

Projednání návrhu smlouvy „přeložky vodovodu“

5.

Schválení rozpočtu na rok 2018

6.

Zpráva o dílčím hospodaření za rok 2017

7.

Diskuze

Ověřovatelé zápisu:

Jan Šafránek
Pavel Novák

Hlasování o programu schůze:
pro: 4

zdržel se: 0

proti: 0

1) p. Jan Rada zástupce firmy VHOS a. s. předložil návrh ceny vodného na rok 2018. Cena
vodného je stanovena na 37,60 Kč vč. DPH. Cena je odůvodněna poklesem odběru vody asi
o 2 000 m³.
pro: 4

zdržel se: 0

proti: 0

2) 30.10. 2017 proběhlo výběrové řízení ve firmě JAFIS s.r.o. Litomyšl ohledně
„Rekonstrukce vodovodu Řídký“. Výběrového řízení se zúčastnili všichni členové svazku.
Soutěž vyhrála firma P S K s.r.o. Choceň, se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň,
IČ 632 20 369.

Cenová nabídka činí 3.127.070,00 Kč vč. DPH.
Členové svazku souhlasí s tím, že firma JAFIS s.r.o. bude oslovena, aby podala žádost
o dotaci na rekonstrukci vodovodu na Par. kraj.
Jednat za svazek bude předseda svazku Jaromír Gregor.
pro: 4

zdržel se: 0

proti: 0

3) předseda svazku předložil návrh smlouvy o nájmu majetku od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových odloučené pracoviště Svitavy. Jedná se o parcely č. 144
zastavěná plocha a č. 223 ostatní plocha, způsob využití ochranné pásmo 1. stupně vodního
zdroje v K.ú. Bohuňovice u Litomyšle.
Nájemné činí 2.802,00 Kč na rok splatné do 31.3. každého roku. Nájem se sjednává na
dobu do 30.11. 2025. Smlouva je nedílnou součástí zápisu schůze.
Svazek pověřuje předsedu, aby projednal možnost odkoupení těchto výše zmíněných
parcel.
pro: 4

zdržel se: 0

proti: 0

4) svazku byla zaslána smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou
a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou stavby.
Jedná se o přeložky vodovodu:
SO 06-342 přeložka vodovodu DN150 v km 47,400
SO 06-343 Přeložka vodovodu DN150 v km 48,800
Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
pro: 4

zdržel se: 0

proti: 0

5) členové svazku schválili rozpočet svazku na rok 2018, dle návrhu rozpočtu.
pro: 4

zdržel se: 0

proti: 0

6) předseda svazku předložil „ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření“. Přezkoumání
hospodaření proběhlo 24.10. 2017, ke kterému nebylo připomínek.
pro: 4
Ověřili:

Zapsal:

zdržel se: 0

proti: 0

Jan Šafránek
Pavel Novák
Jaromír Gregor
Jaromír Gregor
předseda svazku

vyvěšeno: 30. 11. 2017
sejmuto:

vyvěšeno na e-desce: http://www.bohunovice.net/e-deska

