Zápis ze Správní rady Skupiného vodovodu HejniceČeská Rybná dne 28.6.2022 č.1/2022
Přítomni: členové správní rady - p.Harapát L.-starosta obce Hejnice, p.Kalousek T.
Plíhalová K., Ing. Krčmář Petr, p.Radek Myšák,
hosté – p.Vencl- starosta obce Česká Rybná, p.Honskus L.- správce vodovodu, p. Valach P. –
technik oprav
Omluveni: 0
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 28.6.2022
pokladna k 28.6.2022

321 951,86 Kč
1 107,- Kč

- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Hejnice - Česká Rybná za rok 2021:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2021, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice - Česká Rybná za rok 2021:
příjmy celkem
547 943,- Kč
výdaje celkem 784 414,82 Kč
saldo
-236 471,82 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rozpočtový výhled vodovodu na 2023-2025:
2023: Příjmy 656 000,- Kč
2024: Příjmy 706 000,- Kč
Výdaje 656 000,- Kč
Výdaje 706 000,- Kč
2025: Příjmy 736 000,- Kč
Výdaje 736 000,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Výběr vodného za rok 2022:
- v obci Hejnice i v obci Česká Rybná bude ukončen výběr vodného za I. pol. 2022 do konce
července
- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Závěrečný audit vodovodu: konaný dne 2.6.2022
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- Správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Inventarizace majetku 2021:

- seznámení se zápisem hlavní inventarizační komise - nebyl vyřazen ani zařazen žádný
majetek
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. KHS:
- doposud odebrané vzorky vody dle smlouvy byly v pořádku
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Odkalení vodovodu za II. čvrtl. 2022:
- odkalení provedeno v termínu
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Výběr vodného za odběr vody z hydrantů:
- důsledné kontroly o odebírání vody z hydrantů pro účely jak požárního sportu, tak ostatní
odběry doplňování nádrží na požární vodu a domovních bazénů
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Různé:
- probíhá průběžné osekávání objektu vodovodu – vodojem, každá obec se stará o objekt na
svém katastru
- provedeny revize el. instalace na objektech vodovodu
- správní rada bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 28.6.2022
Zapsala: Plíhalová K.
Vyvěšeno: 28.6.2022
Sejmuto: 14.7.2022

jednatelé: Harapát L., Myšák R.

ověřil: Kalousek T., Vencl J.

