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Valná hromada Mikroregionu Litavka  

která se konala ve středu   dne  07.12.2022 v 15.30hod  v zasedací místnosti  MěÚ 

Zdice 

Vážení členové valné hromady, vážení občané obou obcí,  

 

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním zasedání svazku obcí „Mikroregion Litavka“. Členy 

svazku obcí jsou město Zdice a obec Chodouň. Svazek obcí s názvem „Mikroregion Litavka“ byl 

vytvořen za účelem realizace kanalizace a dalších aktivit v oblasti životního prostředí. Sídlem 

svazku obcí je Husova 2, 267 51 Zdice. 

 

Orgány svazku obcí jsou: 

a) valná hromada 

b) správní rada 

c) předseda svazku obcí 

d) místopředseda svazku obcí 

e) revizní komise 

Svazek obcí navenek zastupuje předseda a místopředseda svazku obcí.  

 

Zasedání svazku obcí „Mikroregion Litavka“ bylo svoláno a vyhlášeno zveřejněním pozvánky na 

úředních deskách obou obcí na webu Mikroregionu Litavka a na webu obou obcí.   

 

 

Konstatuji, že je přítomno celkem 11…členů valné hromady svazku obcí z celkového počtu 14-ti 

členů a je tedy usnášení schopná. 
Omluveni  jsou: Mgr. Vendula Grossová, Macháček Josef, Ing. Michal Pánek, MBA   

 

Návrh dnešního programu zasedání svazku obcí „Mikroregion Litavka“: 

Program : 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Určení ověřovatelů zápisu 

4. Projednání a schválení návrhu řádného rozpočtu DSO Mikroregion Litavka  

    na r. 2023 

5. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2025 

6. Příprava převzetí dokončené veřejné technické infrastruktury -stoky S1-splaškové 

kanalizace v délce cca 316,3m od Accolade CZ XXIX, s.r.o 

7. Informace o činnosti Mikroregionu Litavka ohledně opatření, ŘO OPŽP MŽP, FÚ 

PRO Stř. kraj., OFŘ Brno  

8. Různé  

9. Diskuse, Závěr 
1 Schválení programu 

Usnesení:  Valná hromada svazku obcí „Mikroregion Litavka“ schvaluje dnešní program 

jednání většinou hlasů. 

hlasování: pro 11  proti…0  zdržel se 0 

 

2) Volba návrhové komise 

Navrhuji návrhovou komisy: předseda: Mgr. Přemysl Landa 

                          členové: Ing Ivana Hříbalová 

Usnesení: 
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Valná hromada svazku obcí „Mikroregion Litavka“ schvaluje pro dnešní jednání většinou 

hlasů jako předsedu návrhové komise Mgr. Přemysla Landu a členku návrhové komise Ing Ivanu 
Hříbalovou 

hlasování: pro 11  proti…0  zdržel se 0 

 

 

3) Schválení ověřovatelů 

Navrhuji, aby zápis z dnešního jednání byl ověřen ověřovateli zápisu. Jako ověřovatele zápisu 

z dnešního jednání navrhuji zvolit pány Bc. Antonína Sklenáře, Jiřího  Hajného 

 

Usnesení: 

Valná hromada svazku obcí „Mikroregion Litavka“ schvaluje pro dnešní jednání většinou  

 

hlasů pány Bc. Antonína Sklenáře, Jiřího  Hajného jako ověřovatele zápisu  

 

hlasování: pro 11  proti…0  zdržel se 0 

 

4) Projednání a schválení návrhu řádného rozpočtu DSO Mikroregion Litavka  

    na r. 2023 
Předkladatel Ing. Josef Stehlík – předseda DSO předložil členům VH DSO Mikroregion Litavka ke 

projednání a schválení  návrh řádného rozpočtu DSO Mikroregion Litavka    na r. 2023 

Usnesení: 

Valná hromada svazku obcí „Mikroregion Litavka“ schvaluje řádný rozpočet DSO 

Mikroregion Litavka  na r. 2023. Návrh rozpočtu je schvalován jako vyrovnaný. 

 

hlasování: pro 11  proti…0  zdržel se 0 

 

 

5) Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2025 

 
Předkladatel Ing. Josef Stehlík – předseda DSO předložil členům VH DSO Mikroregion Litavka ke 

projednání a schválení  návrhu střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2025 

Usnesení: 

Valná hromada svazku obcí „Mikroregion Litavka“ schvaluje střednědobý rozpočtový výhled 

DSO Mikroregionu Litavka na roky 2024-2025. 

hlasování: pro 11  proti…0  zdržel se 0 

 

6) Příprava převzetí dokončené veřejné technické infrastruktury -stoky S1-

splaškové kanalizace v délce cca 316,3m od Accolade CZ XXIX, s.r.o 

 
Předkladatel Ing. Josef Stehlík – předseda DSO předložil členům VH DSO Mikroregion Litavka 

informaci  ohledně  převzetí dokončené veřejné technické infrastruktury – vodního díla podle § 55 

odst. 1 písm. c vodního zákona – splašková kanalizace – vedené pod názvem: „Zdice západ - 

Infrastruktura Knížkovice – Etapa I od  společnosti  Accolade CZ XXIX, s.r.o   zahrnující: 

 

Dne 29.11.2022 proběhlo technické předání stoky S1-splaškové kanalizace v délce cca 316,3m 

včetně zhotovení fotodokumentace 

O majetkové vypořádání a předání stoky S1-splaškové kanalizace v délce cca 316,3m dle 

uzavřené smlouvy ze dne 3.1.2022 byl požádán Ing Brabec z Accolade CZ XXIX, s.r.o. 

 

Dále bylo zjištěno, že Město Zdice má také uzavřenu plánovací smlouvu na  majetkové 

vypořádání  a předání níže uvedené  stoky S1-splaškové kanalizace v délce cca 316,3m stoky 
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S1-splaškové kanalizace v délce cca 316,3m s  Ing Brabcem  z Accolade CZ XXIX, s.r.o. z roku 

2008.   

 

Na základě smlouvy mezi Mikroregionem  Litavka a  Accolade CZ XXIX, s.r.o  a uděleného 

kolaudačního souhlasu z MěÚ Beroun pro splaškovou kanalizaci od napojení na stávající jednotnou 

kanalizaci až po rozvodnu společnosti ČEZ Distribuce byly DSO Mikroregionem  Litavka převzaty  

doklady : 

• Kolaudační souhlas vydaný městským úřadem Beroun, odborem životního prostředí ve 

formátu PDF a souborem z datové schránky pro zajištění písemného originálu 

• Skutečné provedení ve formátu PDF 

• Zaměření skutečného provedení stavby ve formátu PDF a DWG  

• Smlouva o provozování s VAK Beroun 

• Čestné prohlášení zhotovitele o servisních prohlídkách a opravách kanalizace 

• Povolení k provozování od Středočeského kraje 

• Souhlasné vyjádření VAK ke kolaudaci stavby 

• Prohlášení o shodě na materiál potrubí  

 

 

Usnesení: 

Valná hromada svazku obcí „Mikroregion Litavka“ pověřuje M. Pánka zajištěním nového 

právního postupu ohledně majetkoprávního převzetí dokončené veřejné technické 

infrastruktury -stoky S1-splaškové kanalizace v délce cca 316,3m a 171,1m  od společnosti 

Accolade CZ XXIX, s.r.o a převedení stoky splaškové kanalizaci od napojení na stávající 

jednotnou kanalizaci v ulici Komenského až po rozvodnu společnosti ČEZ Distribuce na 

město Zdice. 

 

hlasování: pro 11  proti…0  zdržel se 0 

 

7. Informace o činnosti Mikroregionu Litavka ohledně opatření, ŘO OPŽP MŽP, FÚ 

PRO Stř. kraj., OFŘ Brno 

   

Informace o činnosti Mikroregionu Litavka ohledně opatření  OPŽP MŽP  a FÚ 

pro Stř. kraj a také informace z VaKu Beroun, a.s. o  kalkulaci ceny pro stočné 

na rok 2022  

 

V současnosti připravována žádost o další prodloužení posečkání, a to do 31. 12. 2023. 

Tato žádost dokončena  a zaslána na Finanční úřad pro Středočeský kraj na Oddělení 

kontroly zvláštních činností III. Na Pankráci 1685/17, 19 140 21 Praha 4  dne 12.12.2022.. 

 

Viz příloha od VSP advokátní kancelář, s.r.o. 

 : Činnosti pro Mikroregion Litavka aktuální stav řízení 

 
 

            

           Usnesení:  

Valná hromada svazku obcí „Mikroregion Litavka“ bere na vědomí infomace VSP     

advokátní kanceláře, s.r.o  pro Mikroregion Litavka  ohledně aktuálního stav řízení 

 

hlasování: pro 11  proti…0  zdržel se 0 
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9) Diskuse Závěr 

Poděkování za účast a ukončení Valné hromady dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Litavka. 

Další Valná hromada dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Litavka je plánovaná dle potřeby . 

 

 

Ověřovatelé  zápisu: 

 

Bc. Antonín Sklenář ………………………………………..  

 

 

Jiří Hajný …………………………………….    


