Zápis
z 33. zasedání výboru Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou konaného
dne 8. 1. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Stříteži nad Bečvou.
Přítomni :
Za obec Vidče : Mgr. Štěpánka Mikulenková
Jaroslav Vaculín
Za obec Střítež nad Bečvou :
Ing. Martin Beneš
RNDr. Ivan Lexa
Ing. Ladislav Trčka
Omluven:
Tomáš Folvarčný
Ing. Dalibor Kubiš
1. Program zasedání :
1) Schválení programu zasedání
2) Kontrola usnesení z 32. zasedání výboru svazku
3) Správce kanalizace
4) Zřízení účtu u ČNB
5) Navedení stavby kanalizace do majetku DSO
6) Schvalování účetní závěrky za rok 2012
7) Různé
33/1/2013 Výbor DSO schvaluje program 33. zasedání výboru Dobrovolného svazku
Vidče a Střítež nad Bečvou.
2. Kontrola usnesení z 32. zasedání výboru svazku
33/2/2013 Výbor DSO bere na vědomí kontrolu usnesení z 32. zasedání výboru svazku.
Problém správce kanalizace bude projednán na dnešním zasedání.
3. Správce kanalizace
Za přítomnosti pana Ing. Trčky byla projednána otázka zajištění správce kanalizace. Mgr.
Mikulenková navrhla, aby Ing. Trčka zůstal správcem kanalizce DSO Vidče a Střítež nad
Bečvou jako zodpovědná osoba. Ve Vidči by provoz kanalizace zajišťoval p. Josef Mičkal,
který s tímto návrhem předběžně souhlasí. Konkrétní věci by se měly domluvit na schůzce
s p. Mičkalem, Ing. Trčkou a Ing. Benešem dne 11. 1. v 8 hod. ve Vidči. Ing. Trčka s tímto
návrhem souhlasí a je za těchto podmínek ochoten vykonávat dál funkci správce kanalizace.
33/3/2013 Výbor DSO schvaluje jednat s p. Josefem Mičkalem o zajištění provozu
kanalizace ve Vidči na půl nebo celý úvazek.
4. Zřízení účtu u ČNB
33/4/2013 Výbor DSO bere na vědomí povinnost zřízení účtu u ČNB do 31. 3. 2013 čerpání výdajů u schválených investičních akcí podle uzavřených smluv.
5. Navedení stavby kanalizace do majetku DSO.
Stavba kanalizace nebude navedena do majetku k datu kolaudace, protože do odstranění
závad bude TDI – firma Infram fakturovat technický dozor podle mandátní smlouvy. Tyto
faktury musí být účtovány jako investiční a navyšovat cenu stavby – kvůli smlouvě se SFŽP.
33/5/2013 Výbor DSO bere na vědomí navržený postup účtování faktur došlých po datu
kolaudace.

6. Schvalování účetní závěrky za rok 2012
Dle novely o účetnictví č. 239/2012 Sb., která nabyla účinnosti 1. 9. 2013, dochází k zavedení
povinnosti schvalování účetních závěrek. Účetní závěrku DSO schvaluje nejméně tříčlenný
orgán, jenž musí být předem určen stanovami svazku obcí.
33/6/2013 Výbor DSO schvaluje, aby účetní závěrku DSO schvaloval výbor svazku
DSO, a aby tato povinnost byla zapracována do stanov Svazku.
9. Příští zasedání výboru DSO se bude konat operativně po schůzce s p. Josefem Mičkalem.
Ve Stříteži nad Bečvou dne 8. 1. 2013

________________________

________________________

Mgr. Štěpánka Mikulenková

Ing. Martin Beneš

