
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DNE  27. 3. 2018

SKUPINOVÉHO VODOVODU  BOHUŇOVICE

Přítomní členové:   
Jaromír Gregor …...........................
Pavel Novák …………………………

                                     Pavel Eliáš …………………………

Omluveni: Jan Šafránek
Josef Kroulík 

veřejnost:                                                           

Program schůze:
 1.  Rozpočtové opatření č. 2/2018 ( nákup čerpadla - 121.000,-00 Kč )              
2.  Návrh rozpočtového výhledu 2020-2024
3. Návrh smlouvy s firmou P S K, s.r.o. Choceň                               
4. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 20107
5. Návrh účetní uzávěrky za rok 2017
6. Návrh na schvalování rozpočtového opatření předsedou svazku
     do 10.000,-00 Kč
 7. Diskuze                               
           

Ověřovatelé zápisu:   Pavel Novák
Pavel Eliáš

Hlasování o programu schůze:
  pro: 3           zdržel se: 0   proti: 0

1) Předseda svazku předložil rozpočtové opatření č. 2/2018. Jedná se o zakoupení a 
montáž čerpadla vč. příslušenství na stávající vrt. Cena činí cca 121 000,00 Kč
Hlasování:
  pro: 3           zdržel se: 0   proti: 0

2) Byl předložen návrh rozpočtového výhledu na roky 2020-2024. Rozpočtový 
výhled bude schválen na  příští schůzi svazku.
Hlasování:
  pro: 3           zdržel se: 0   proti: 0

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



3) Firma PSK s.r.o. Choceň žádá o sepsání smlouvy na „Rekonstrukci vodovodu 
Řídký“, ve smlouvě bude zapsáno, že realizace rekonstrukce vodo je podmíněna 
získáním dotace z Par. kraje na rekonstrukci vodovodu.
Hlasování:
  pro: 3           zdržel se: 0   proti: 0

4) Účetní přečetla závěrečný účet hospodaření svazku za rok 2017, konkrétně 
příjmy a výdaje. Závěrečný účet  je přílohou tohoto zápisu. Členové svazku 
vyjadřují souhlas s celoročním hospodařením svazku za rok 2017 a uzavírají 
výrokem – bez výhrad.

Hlasování:
  pro: 3           zdržel se: 0   proti: 0

5) Předseda svazku předložil návrh účetní uzávěrky za rok 2017, uzávěrka bude 
schválena na příští schůzi svazku.
Hlasování:
  pro: 3           zdržel se: 0   proti: 0

6) Předseda svazku navrhuje, že bude rozpočtová opatření schvalovat sám do výše 
10.000,00 Kč. Tyto rozpočtová opatření dá na vědomí svazku na další schůzi 
svazku. Rozpočtová opatření s vyšší částkou jak 10.000,00 Kč bude nadále 
schvalovat svazek.
Hlasování:
  pro: 3           zdržel se: 0   proti: 0

Ověřili: Jan Šafránek
           Josef  Kroulík

Zapsal: Jaromír Gregor

vyvěšeno: 28. 3. 2018
sejmuto:                                                                    

Jaromír Gregor
předseda svazku

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


