
 

 

Příloha č. 9 

Výpis z usnesení valné hromady SVAK 

 



USNESENÍ

66. valné hromadV Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO,
konané v jihlavě dne 23. června 2020

Bod Č. 7
Valná hromada schvaluje zprávu o ännosti předsednictva svazku za období od 65. valné hromady
Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, konané dne 3.12.2019

Bod Č. 9
Valná hromada bere na vědomi zprávu kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizaci
JIHLAVSKO za období od 65. valné hromady

Bod Č. 10
Valná hromada schvaluje 4. rozpočtové opatřeni za rok 2019, které přijalo předsednictvo Svazu
vodovodů a kanalizaci JIHLAVSKO dne 4.2.2020

Bod Č. 11
Valná hromada schvaluje závěrečný účet Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2019
bez výhrad

Bod Č. 12
Valná hromada schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a
kana|izací JIHLAVSKO za rok 2019, zpracovanou auditorskou společností HB AUDITING s.r.o.
Žďár nad Sázavou. Pří přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky

Bod Č. 13
Valná hromada schvaluje 1. změnu plánu investic Svazu vodovodů a kanalizaci JIHLAVSKO na
rok 2020

Bod Č. 14
Valná hromada schvaluje 1. rozpočtové opatřeni roku 2020, které přijalo předsednictvo Svazu
vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO dne 5.5.2020

Bod Č. 15
Valná hromada schvaluje v souvislosti s majetkovým a finančním vypořádáním s vystoupeným
statutárním městem jihlava nás|edujÍcÍ návrhy smluv a dohod:
- Dohoda o narovnáni mezi SVak jihlavsko a statutárním městem jihlava
- Dohoda o narovnáni mezi VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s., SVak Jihlavsko a

statutárním městem jihlava
- Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věci mezi SVak jihlavsko a statutárním městem

Jihlava
- Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi SVak jihlavsko a statutárním městem Jihlava
- Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi SVak jihlavsko a statutárním městem

jihlava,
to vše výlučně za podmínky, že výše uvedené smlouvy a dohody budou schváleny též
zastupitelstvem statutárního města Jihlava



Y
Valná hromada dále schvaluje v souvislosti s majetkovým vypořádáním s vystoupeným
statutárním městem jihlava návrh dohody o narovnání mezi SVak jihlavsko a VODÁRENSKOU
akciovou společností a.s., jež má být uzavřena současně s výše uvedenými návrhy smluv
a dohod se statutárním městem jihlava

Bod Č. 16
Valná hromada schvaluje aktualizaci a změny smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací
uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s., divize jihlava

Bod Č. 17
Valná hromada bere na vědomí informace JUDr. Šurky, právního zástupce SVak jihlavsko,
k aktuálnímu stavu majetkového vypořádání v souvislosti s vystoupenými obcemi Loučka

Bod Č. 18
Valná hromada bere na vědomi informaci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., divize
jihlava

Usnesení ověňli :

Ing. Petr Rutsch

Ing. Martin Zach
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