MIKROREGION HATĚ, Chvalovice čp. 80, 669 02 Znojmo 2
IČ: 751 22 677
Zápis z jednání výboru svazku ze dne 26. 4. 2011 v 18.°°hodin – OÚ
Chvalovice
Přítomni: Jan Gregor, Libor Kubík, Karel Kovaľský, Marie Polachová, Robert Vaněk,
Host:

ing. Miroslav Pavlačka

Nepřítomna: ing. Jaroslava Sácká
Program jednání:

1. Zahájení
2. Rozpočet 2011
3. Různé
Schůzi zahájil p. Gregor, ověřovateli zápisu byli navrženi paní Marie Polachová
a pan Libor Kubík. Přítomní souhlasí s navrženými ověřovateli. Paní Vaculová
přednesla zápis ze dne 16. 3. 2011. Zápis byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v kanceláři svazku. Předseda přednesl program jednání, přítomní
souhlasí s předneseným programem.
Ad1)Rozpočet DSO na rok 2011- návrh rozpočtu byl předložen jako schodkový,
příjmy činí částku 2.100,-- Kč (příspěvky vyplývající se stanov DSO-příspěvek
dle počtu obyvatel – 1,-- Kč/1občan), výdaje ve výši 207.600,-- Kč a
financování – zůstatek r. 2010 ve výši 205.300,-- Kč. Investiční výdaje tvoří
částku 187.400,-- Kč. Vzhledem k tomu, že po dobu vyvěšení na úřední desce
nebyly vzneseny námitky ani připomínky byl rozpočet schválen v takové
podobě, v jaké byl předložen.
Usnesení: výbor svazku schvaluje rozpočet na rok 2011
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti,0 hlasů zdržel se

Ad.3) Různé
Na programu jednání ve všech účastnických obcích je získat odpověď na otázku,
jak postupovat při realizaci akce „VODA“. Rozhodování komplikuje situace, že
obec Vrbovec stojí před rozhodnutím zda začít budovat úpravnu vod nebo
spolupracovat při vybudování nového vedení vodovodního řadu.
- stanovisko obce Vrbovec – p. Polachová – občany obce zajímá, která
varianta bude finančně zajímavější pro občany obce, počínaje stanovením
ceny vody a finančními náklady na vybudování úpravny vody a

vybudování vodovodního řadu, náklady na provoz, výhody a nevýhody
provozu obou zařízení, kvalita vody. Zástupci obce jednají s nezávislými
firmami, které posuzují kvalitu, vhodnost projektu, celkové náklady.
Zastupitelstvo obce Vrbovec v novém složení potřebuje dostatek
informací k tomu, aby se mohlo správně rozhodnout.
- P. Kubík – zástupci VAS mají zájem o svolání schůzky s obcemi,
dotčenými orgány a odborníky za účelem vyřešení situace zásobování
vodou.
- P. Gregor – schůzka se zástupci fa Excalibur se zatím nekonala, vzhledem
k nepřítomnosti vedení firmy, schůzka v Hatích by se měla konat 12. 5. –
nutno předem ověřit a potvrdit
- Ing. Pavlačka – vzhledem k tomu, že se plánuje rozvoj obec Dyjákovičky
v bývalém bezcelním pásmu, a určitá jednání již proběhla, budou i
Dyjákovičky potřebovat větší kapacitu stávajícího řadu, jednání se
zástupci KÚ JmK – KÚ má omezené možnosti, příspěvek na akci je ze
strany KÚ možný, miliónová částka však nepřipadá v úvahu
- P. Vaněk – podle informací p. Jančíka by bylo možné snížit náklady na
vybudování díla, dimenze dle projektu byla stanovena s ohledem na
rozvoj místní části Hatě, vzhledem k tomu, že se rozvoj dané oblasti
zpomalil, bylo by možné provést změnu projektu, dotaz na zástupce obce
Vrbovec ohledně stavu potrubí a rozvodů po obci
- P. Kubík, p. Polachová – potrubí a rozvody ve Vrbovci jsou staré cca 10
let a ve Hnízdě budou rozvody nové
- P. Kovaľský – schůzka se starostou města Znojma, která se měla konat
koncem března 2011 se zatím nekonala, uskuteční se po jednání s Vak.
Přítomní vyjadřují názor, že Město Znojmo má omezené možnosti vzhledem
k tomu, že samo město Znojmo má hodně rozpracovaných investičních akcí.
Vzhledem k naléhavosti pokračovat v dalších jednáních kolem nového
vodovodního řadu a úpravny vod ve Vrbovci je potřeba, aby schůzka s Vak byla
co nejdříve, nejpozději do 6. 5. 2011. Na schůzce budou přítomni všichni,
kterých se jednání týká. Přítomen bude p. Pituch i pan Jančík. Schůzka by měla
přispět ke zmapování možného spolufinancování díla.
Zástupci obcí očekávají od schůzky vyřešení situace, zda realizovat vodovodní
řad pro všechny obce, nebo pro Vrbovec úpravnu vody a pro Chvalovice
vodovodní řad.
Jednání výboru svazku ukončil předseda DSO. Další jednání výboru svazku
DSO Mikroregion Hatě bude v návaznosti na schůzku s VAK.
Zapsala: Vaculová Jaromíra
Ověřovatelé: Marie Polachová
Libor Kubík
Gregor Jan
předseda DSO

