
 

U s n e s e n í 

z řádného 138. jednání Rady VSOZČ, 
které se konalo prostřednictvím videokonference dne 27. 10. 2020 

 

 

 

RADA VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH 

 

 

A/ vzala na vědomí     

1. zprávu o kontrole plnění usnesení ze 137. řádného jednání Rady VSOZČ; 

         2. rezignaci pana Ing. Josefa Hory na funkci předsedy Rady VSOZČ a zastoupení   

   VSOZČ v představenstvu společnosti Vodakva k termínu 31. 12. 2020; 

         3. rezignaci –  

 pana Martina Malečka na pozici člena FV VSOZČ k termínu 31. 12. 2020; 

 paní Ing. Lenky Strakové na post člena KV VSOZČ k termínu 31.12.2020; 

 

 

 

 

B/ schválila 

1. program 138. řádného jednání Rady VSOZČ; 

2. Rozpočtové opatření VSOZČ č. 2/2020 v tomto členění: 

 oblast příjmů 244.427 tis. Kč včetně DPH 

 oblast výdajů včetně financování 244.427 tis. Kč včetně DPH; 

         3.  veřejnoprávní  smlouvu  o  přijetí  finančního  příspěvku  ve  výši  613.007.- Kč   

             z rozpočtu obce B u b l a v a  na investiční akci „Bublava - dostavba vodovodu a  

             kanalizace“ do rozpočtu VSOZČ; 

3. veřejnoprávní smlouvu o přijetí finančního příspěvku ve výši 1.500.000.- Kč z 

rozpočtu obce Městečko na investiční akci „Městečko - vodovod a kanalizace, 

přípojky“ do rozpočtu VSOZČ; 

4. veřejnoprávní smlouvu o přijetí finančního příspěvku ve výši 220.000.- Kč z 

rozpočtu obce Otovice na investiční akci “Otovice - rekonstrukce vodovodu” 

do rozpočtu VSOZČ; 

5. veřejnoprávní smlouvu o přijetí dotace od Karlovarského kraje ve výši 

1.521.852,58 Kč do rozpočtu VSOZČ na investiční akci „Valeč, Nahořečice - 

vodovod“; 

6. veřejnoprávní smlouvu o přijetí dotace od Karlovarského kraje ve výši 

2.239.354,50 Kč do rozpočtu VSOZČ na investiční akci „Velichov – vodovod do 

Vojkovic“; 

          7. veřejnoprávní smlouvu o přijetí dotace od Karlovarského kraje ve výši 1.437.226,24   

              Kč do rozpočtu VSOZČ na investiční akci „Štědrá–dostavba kanalizace II. etapa, 2.  

              část“; 

          8. veřejnoprávní smlouvu o přijetí dotace od Karlovarského kraje ve výši 1.273.576,83  

              Kč do rozpočtu VSOZČ na investiční akci „Ostrov, Květnová – odkanalizování, 2.  

              část“; 

7. veřejnoprávní smlouvu o přijetí dotace od Karlovarského kraje ve výši 

1.791.283,94 Kč do rozpočtu VSOZČ na investiční akci „Dalovice, Všeborovice - 

vodojem“; 

8. veřejnoprávní smlouvu o přijetí dotace od Karlovarského kraje ve výši 476.632,93 

Kč do rozpočtu VSOZČ na investiční akci „Bublava – prodloužení vodovodu“; 

12. veřejnoprávní smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze    

      Středočeského Infrastrukturního fondu ve výši 1.038.286,- Kč do rozpočtu VSOZČ    



      na realizaci projektu “Městečko – vodovod a kanalizace – (kanalizace)“, ev. č.  

      projektu ISF/ŽIV/042341/2020. 

 

C/ souhlasí 

9. s návrhem Rozpočtu VSOZČ na rok 2021 v celkových objemech příjmů a 

výdajů včetně financování ve výši 215.307 tis. Kč včetně DPH; 

10. s návrhem ceny vodného a stočného na rok 2021 v tomto členění : 

 pevná složka vodného u nejmenšího fakturačního vodoměru činí 978,55 

Kč/rok a stočného 918,95 Kč/rok, oboje bez DPH; 

 pohyblivá složka činí u vodného 38,10 Kč/m
3 

a stočného 29,46 Kč/m
3
, 

oboje bez DPH; 

 průměrná cena vodného činí 43,23 Kč/m
3 

a stočného 33,59 Kč/m
3
, 

oboje bez DPH; 
11. s prodejem části pozemku p.č. 332/1 v k.ú. Doubí u K. Varů o výměře 75 m2 ve 

vlastnictví VSOZČ; 

 

  D/ volí 

         19. pana Alexandra Žáka, starostu města Toužim, k termínu 01. 01. 2021 do  

               funkce předsedy Rady VSOZČ; 

 

E/ doporučuje 

20.Valné hromadě VSOZČ schválit Rozpočet VSOZČ na rok 2021 v předloženém 

znění; 

21. Valné hromadě VSOZČ návrh ceny vodného a stočného projednat a schválit na   

      nejbližším zasedání VH VSOZČ; 

22. Valné hromadě VSOZČ: 

   zrušit pověření – Ing. Josefa Hory, jako zástupce VSOZČ v představenstvu   

                               společnosti Vodakva k termínu 31. 12. 2020;  

                               Ing. Zdeňka Frčka, MBA, jako zástupce VSOZČ       

                               v dozorčí radě společnosti Vodakva k termínu 31. 01. 2021; 

navrhnout -            pana Alexandra Žáka zástupcem VSOZČ v představenstvu   

                               společnosti Vodakva k termnínu 01. 01. 2021; 

                               Ing. Antonína Jágla zástupcem VSOZČ v dozorčí radě   

                               společnosti Vodakva k termínu 01. 02. 2021; 

 

           23. Valné hromadě VSOZČ zvolit – 

 paní Ing. Lenku Strakovou členkou FV VSOZČ k termínu 01. 01. 2021; 

 paní Jitku Gavdunovou členkou KV VSOZČ k termínu 01. 01. 2021.  

 

F/ uložila 

12. předsedovi Rady VSOZČ Ing. Horovi zajistit zveřejnění schváleného 

rozpočtového opatření na stránkách www.vsozc.cz. 

T.: 09. 11. 2020; 

25. předsedovi Rady VSOZČ Ing. Horovi zaslat prostřednictvím datových    

   schránek návrh Rozpočtu VSOZČ na rok 2021 ke zveřejnění zákonem 

stanoveným způsobem všem členským obcím VSOZČ; 

      T. : 05. 11. 2020 

26. všem členským obcím VSOZČ zveřejnit návrh Rozpočtu VSOZČ na rok   

      2021 zákonem stanoveným způsobem, a to nejméně 15 dnů před jeho  

      projednáním na řádném 63. zasedání Valné hromady, která se uskuteční  

      dne 27. 11. 2020; 

27. předsedovi Rady VSOZČ Ing. Horovi předložit VH VSOZČ k projednání členy  

       rady odsouhlasený návrh ceny vodného a stočného na r. 2021; 

      T. : 27. 11. 2020 

http://www.vsozc.cz/


         28. předsedovi Rady VSOZČ Ing. Horovi podepsat veřejnoprávní smlouvy o dotacích   

              od Karlovarského a Středočeského kraje; 

         29. předsedovi Rady VSOZČ Ing. Horovi zajistit zveřejnění záměru prodeje části                     

               pozemku p.č. 332/1 v k.ú. Doubí u Karlových Varů o výměře 75m2 ve vlastnictví  

              VSOZČ; 

              T.: 30. 10. 2020 

         30. předsedovi Rady VSOZČ Ing. Horovi: 

 předložit navržené změny ve vedení VSOZČ a ve složení představenstva a 

dozorčí rady společnosti Vodakva nejbližšímu zasedání VH VSOZČ a zajistit 

nezbytné kroky realizující přijaté usnesení; 

 informovat předsedu představenstva společnosti Vodakva pana Dipl. Ing. 

Zdeňka Horsáka, Ph.D., o přijatém usnesení; 

                T.: 30. 10. 2020 

         31. předsedovi Rady VSOZČ předložit navržené změny ve složení FV a KV VSOZČ    

               nejbližšímu zasedání VH VSOZČ. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Hora Mgr. Jan Soulek 

předseda Rady VSOZČ místopředseda Rady VSOZČ 


