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ZÁPIS

z 12. členské schůze Svazku obcí TSH
konané ve středu 12. června 2013 od 12.00 hodin v sídle svazku
Přítomni:
Markéta Jehličková, Jaroslav Pružinec, Ing. Radek Růžička,
František Pešek, Miroslav Mach, Bc. Michal David
Doba trvání:
12:00 – 13.00 bez přerušení
Předsedající, zapisovatel:
M. Jehličková, M. Mach
Všemi přítomnými byl schválen předložený program členské schůze v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zpráva o plnění usnesení z předešlé členské schůze
Informace o uzavřeném dodatku č. 1 ke stanovám
Schválení roční účetní závěrky ke dni 31. 12. 2012
Závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2012
Výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2012
Předložení vyúčtování za stočné 2012
Pojištění svazku
Změna účetní
Neplatiči
Různé
Vyhotovení a podepsání zápisu

K jednotlivým bodům programu:
1. Zpráva o plnění usnesení z předešlé členské schůze
Úkoly stanovené 11. členskou schůzí byly splněny. 11. členská schůze schválila rozpočtové opatření č. 1/2013.
2. Informace o uzavřeném dodatku č. 1 ke stanovám
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření působnosti členské schůze o schvalování roční účetní závěrky. Všechna
zastupitelstva členských obcí schválila jeho znění na svých veřejných zasedáních a doložila příslušná usnesení,
která tvoří přílohy dodatku č. 1 ke stanovám svazku.
Dodatek je podepsán a opravňuje členskou schůzi, aby nadále jako minimálně tříčlenný orgán schvalovala roční
účetní závěrky.
Členská schůze vzala tuto skutečnost na vědomí.
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3. Schválení roční účetní závěrky ke dni 31. 12. 2012
Členská schůze vycházela při schvalování účetní závěrky z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.
12. 2012 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, inventarizační zprávy a zpráv z vnitřních finančních kontrol.
Účetnictví za rok 2012 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace svazku. Výsledkem
hospodaření svazku za rok 2012 je zisk ve výši 96.090,41 Kč.
Protokol je součástí zápisu.
Členská schůze schválila účetní závěrku roku 2012 včetně výsledku hospodaření za rok 2012.
4. Závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2012
Byl předložen závěrečný účet za rok 2012.
Tento závěrečný účet byl vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce členských obcí takto:
Třebichovice
Svinařov
Hrdlív

od 27. 03. 2013
od 16. 05. 2013
od 03. 04. 2013

do 15. 04. 2013
do 31. 05. 2013
do 19. 04. 2013

Závěrečný účet obsahuje:
−
výkaz o plnění rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby;
−
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Kraje, obcím, státním Fondům a jiným
rozpočtům a hospodaření dalších osob;
−
údaje o hospodaření s majetkem Svazku;
−
zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2012 Krajským úřadem.
Závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2012 byl schválen bez výhrad.
Členská schůze schválila závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2012 bez výhrad.
5. Výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2012
Za rok 2012 činí zisk Svazku obcí TSH 96.090,41 Kč.
Členská schůze schválila výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2012,
jehož zisk činí 96.090,41 Kč.
6. Předložení vyúčtování za stočné 2012
Obec Třebichovice a Obec Svinařov musí nejpozději do 30. 6. zveřejnit úplné informace o celkovém
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné v předchozím kal. roce a
zaslat v tomtéž termínu na Mze.
Vyúčtování stočného 2012 je přílohou zápisu.
Členská schůze vzala tuto informaci na vědomí.
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7. Pojištění svazku
Na základě poptávky na pojištění odpovědnosti a pojištění ekologické újmy byly do Svazku obcí TSH doručeny
dvě nabídky. Základní údaje pojištění – nevariantní pojištění odpovědnosti podnikatele na 5.000.000,- se
spoluúčastí 5.000,- Kč, pojištění činnosti svazku, dále jako sublimit ze základní pojistné částky pojištění škod na
věcech třetích osob, nákladů léčení vynaložených následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, za
škodu způsobenou na životním prostředí, regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění, a dále
náhrady nákladů na předcházení nebo nápravu ekologické újmy s výší limitu 1.000.000,- Kč. Nabídky doručila
Česká pojišťovna a Generali pojišťovna. Obě doručené nabídky splňují parametry poptávky.
Nabídka České pojišťovny = základní pojistné 22.810,- Kč ročně, při podpisu smlouvy bude poskytnuta sleva
20%. Výsledná cena 18.248,- Kč ročně.
Nabídka Generali = základní cena 24.520,- Kč ročně. Při podpisu smlouvy bude poskytnuta sleva 15%. Výsledná
cena 20.842,- Kč ročně.
Vzhledem ke stejnému rozsahu plnění a stejným pojistným limitům bylo navrženo uzavřít pojištění s Českou
pojišťovnou s tím, že nabídka bude přepracována na spoluúčast 1000 Kč a následně uzavřena. Zajistí M. Mach.
Členská schůze schválila uzavřít pojištění u České pojišťovny se spoluúčastí 1000 Kč.
8. Změna účetní
Dosavadní účetní služby poskytovala na základě smlouvy firma paní Haušildové, se sídlem Dolanská 128, Velké
Přítočno, PSČ 273 51, IČO: 41957202, která dala výpověď ze smlouvy ke dni 28. 2. 2013.
Na základě doporučení a velmi kladných referencí bude uzavřena smlouva s paní Zuzanou Sturzovou, fyzickou
osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, nezapsanou v OR, se sídlem ve Svinařově, Rudé
armády 21, IČO: 70 07 96 25 od 1. dubna 2013.
Veškerou součinnost bude nadále poskytovat zejména pracovnice svazku.
Návrh mandátní smlouvy je přílohou zápisu.
Členská schůze schválila návrh předložené smlouvy.
Účetní svazku bude pí Sturzová, se sídlem ve Svinařově, Rudé armády 21, IČO: 70 07 96 25.
9. Neplatiči
Je předložen seznam neplatičů za rok 2012. Všem byly odeslány dopisy s upomínkou.
jméno
Fraibišová
Dobošová
Šíma
Hrabovszká
Tancošová K.
Tancoš A.
Tancoš Š.
Živčík
Kropáčová
Hanuš
Kašpárková

adresa
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
Třebichovice
celkem

čp.
12
25
31
31
38
38
38
39
111
114
125

částka
726
1 840
4 882
4 206
4 156
1 114
1 114
2 804
1 502
1 502
2 128
25 974

převzal
Ano
Ano

nepřevzal

Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne

Bydlí, užívá
Prázdný dům
Bydlí, užívá
Bydlí, užívá
Bydlí, užívá
Bydlí, užívá
Bydlí, užívá
Prázdný dům
Nebydlí zde
Nebydlí zde
???
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jméno
Ilečko
Paiskr
Poborská
Ulmová
Burian

adresa
Hlavní
Hlavní
Hlavní
RA
U Výboru
celkem

čp.
61
139
231
103
16

částka
1 114
726
4 156
4 206
1 740
11 942

převzal

nepřevzal
Ne
Ne

Ano
Ano
Ne

Prázdný dům
Prázdný dům
Bydlí, užívá
Bydlí, užívá
Bydlí, užívá

Dlužná částka činí za rok 2012 ke dni 31. 5. 2013 – 37 916,00 Kč.
Přičemž ke konci roku 2012 činil dluh 60 813 Kč. Někteří dlužníci zareagovali na zaslané výzvy a dluhy uhradili.
Zátěž svazku s účtováním neplatičů – každých 90 dnů se musí účetně dluh odepisovat o 10%, ale ve skutečnosti
se dlužná částka dlužníkovi nesnižuje, pouze tato opakovaná činnost zatěžuje zaměstnance svazku včetně
účetní. Jedná se tak o další zbytečnou administrativní zátěž, neboť předpoklad uhrazení pohledávek je nulový.
Pracovnice svazku zjistila při místním šetření, že v obci Třebichovice se od roku 2012 nevyskytuje několik
neplatičů, kteří se odstěhovali, aniž by zrušili smlouvy na odvádění odpadních vod. V roce 2013 je jim ale stočné
účtováno. Podobně je tomu v obci Svinařov. Konkrétně se jedná o nemovitosti Třebichovice 25 (Dobošová), 39
(Živčík), 111 (Kropáčová), 114 (Hanuš), Svinařov (Ilečko, Paiskrt). Je navrženo těmto lidem nadále v roce 2013
stočné neúčtovat, neboť již nejsou uživateli kanalizace.
Ve věci splátkového kalendáře je jednáno s panem Šímou, předpokládá se pozdní úhrada u pí Fraibišové a
dohoda s pí Kašpárkovou.
Zbylí výše uvedení neplatiči patří do skupiny chronických neplatičů, kde není vyhlídka na uhrazení dluhů. V obci
Třebichovice se jedná celkem o 4 občany, v obci Svinařov o 3 osoby.
Možnosti řešení jsou mizivé. Přestože platící občané vyjadřují znechucení a požadují, abychom s tím něco
udělali, není v silách a možnostech svazku tuto situaci zcela vyřešit. Je třeba postupovat dle právních předpisů.
Závěr:
Svazek zašle neplatičům poslední výzvu k úhradě dluhu s tím, že pokud tak neučiní do konce roku 2013,
bude jeho pohledávka ve spolupráci s obcemi prodána vymáhací inkasní agentuře.
10. Různé
a)

Výzva dozorčí radě svazku, aby provedla kontrolu dle stanov svazku a pořídila o ní zápis. Kontrola může
být provedena v pracovní době pracovnice svazku denně od 8 do 13 hodin po dohodě s ní v sídle svazku.

b)

Platby svazku za uplynulé období:
-

Svazek nakoupil síran železitý v hodnotě 20 872,50 Kč.
Byla uhrazena faktura za opravu čerpadla typ BOBQ-R01 z ČOV Třebichovice ve výši 31 891 Kč.
V lednu 2013 byly odvezeny a uloženy shrabky z ČOV Třebichovice na ekologickou skládku
v Lánech. Cena za uložení 355,20 Kč, cena za odvoz obecním traktorem 1350 Kč.
Byla uhrazena faktura za revizi čerpadel ve výši 2420 Kč.
Čištění čerpacích stanic v T za 5131 Kč bylo provedeno v březnu.
Čištění čerpacích stanic v S za 5511 Kč bylo provedeno v dubnu.
V 03/2013 byl odvezen stabilizovaný kal z jímky ČOV za 25 496 Kč.
Zakoupení účetního programu KEO v 05/2013 za 8966 Kč.
Kurz základy účetnictví ve veřejné správě pro zaměstnankyni svazku v hodnotě 5082 Kč.
Dále byly hrazeny ostatní mandatorní platby (mzdy, laboratoře, zálohové platby) v obvyklých
částkách.
Stav financí ke dni 31. 5. 2013 je 87 556,36 Kč.
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c)

Obec Třebichovice dořešila otázku týkající se výměny dodavatele elektrické energie s tím, že nebude
měnit stávajícího dodavatele. Zůstává na rozhodnutí svazku, zda uzavře smlouvu s jiným dodavatelem,
nebo zůstane u stávajícího. Další členská schůze by měla tuto otázku otevřít a pokusit se najít úspory.

d)

Kouřostroj. Ve dnech zvýšených dešťových srážek byl na ČOV zaznamenán 4násobný nátok vody.
Čerpadla nestíhala odčerpávat vodu ani na čerpacích stanicích. Naštěstí se podařilo obsluze situaci
zvládnout a nedošlo k výrazným škodám. Nápor vody při deštích je důsledkem toho, že lidé mají staženu
vodu ze střech do splaškové kanalizace, což je ZAKÁZÁNO. Obec Třebichovice objedná u Středočeských
vodáren tzv. kouřostroj, který prokazatelně ověří a zdokumentuje, které nemovitosti mají staženu vodu ze
střech do splaškové kanalizace. Stejně musí postupovat i obec Svinařov, aby třebichovičtí neplatili
svinařovským čištění dešťové vody. Zastupitelé obou obcí budou v této věci spolupracovat, aby došlo
k totální eliminaci tohoto nežádoucího stavu.

e)

Revize těsnosti kanalizačních poklopů. Bylo vzneseno podezření, že při deštích vniká do stok množství
dešťové vody také díky špatné těsnosti kanálů. Obce T a S zajistí kontrolu stavu a budou spolupracovat
na odstranění případných závad (montáž těsnících kroužků).

f)

Vzhledem ke skutečnosti, že Svazek obcí TSH dosáhl za posledních 12 měsíců obratu 1 milion, je dle
zákona o DPH jeho povinností přihlásit se k platbě DPH a účtovat tak ke svým službám sníženou sazbu
daně z přidané hodnoty ve výši 15 %. Po dohodě s účetní dojde k registraci svazku od 1. 7. 2013. Obce T
a S dají tuto skutečnost na vědomí svým občanům. Doporučuje se vyvěšení na ÚD a zveřejnění ve
zpravodaji. Pracovnice svazku toto bude oznamovat při placení záloh na 2. Q.

11. Vyhotovení a podepsání zápisu
Protože byl program schůze vyčerpán a přítomní již neměli žádné dotazy ani připomínky, bylo přistoupeno
k vyhotovení zápisu a jeho podepsání všemi přítomnými. Nato bylo zasedání členské schůze ukončeno.
Ve Třebichovicích dne 12. 6. 2013
za Obec Třebichovice

za Obec Svinařov

za Obec Hrdlív

…………………
Markéta Jehličková

…………………
Jaroslav Pružinec

…………………
Ing. Radek Růžička

…………………
František Pešek

…………………
Miroslav Mach

…………………
Bc. Michal David

Přílohy zápisu:
Protokol o schválení roční účetní závěrky ke dni 31. 12. 2012
Vyúčtování stočného 2012
Smlouva s účetní
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USNESENÍ

z 12. členské schůze Svazku obcí TSH

1.

Členská schůze schválila účetní závěrku roku 2012 včetně výsledku hospodaření za rok 2012.

2.

Členská schůze schválila závěrečný účet Svazku obcí TSH za rok 2012 bez výhrad.

3.

Členská schůze schválila výsledek hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2012, jehož zisk činí 96.090,41
Kč.

4.

Členská schůze schválila uzavřít pojištění u České pojišťovny se spoluúčastí 1000 Kč.

5.

Členská schůze schválila návrh předložené smlouvy. Účetní svazku bude pí Sturzová, se sídlem ve
Svinařově, Rudé armády 21, IČO: 70 07 96 25.

Ve Třebichovicích dne 12. 6. 2013

…………………..…………
Markéta Jehličková

…………………..…………
Jaroslav Pružinec

předseda

místopředseda
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