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Z VALI\E IIRoMAnv svr
DNE 30.3.2017

ŽĎÁnsro

1) Valná hromada schváIila progTam va]né hromady, konané dne 30. 3.2011
Hlasování: Pro 533 hlasů
proti: 0 hlasů rÁržel se: 0 hlasů
2) Valná hromada schválila: - předsedající - p. Ing. Dagmar Zvěřinová
- zapisovatelku - p, Miloslava Kratochťlová
- ověřovatele zápisu - p. Mgr. Josef Vojta
- p, Ing.RadovanNecid
- návrhovou komisi - p. Michal Šnrarda
- p. Ivo Rohovský
- sčitatel
- p. Zdeněk Vojta
- způsob hlasování - aklamací
proti:0 hlasů
H]asování: pro 533 hlasů
zdtžel se: 0 hlasů
3) Valná hromada souhlasí s celoročnímhospodařením, a to bez výhrad a schvaluje závěreéný
účeta rnýsledek hospodaření bez výhrad:
- výsledek hospodaření běárého účetníhoobdobí v hlavní činnosti: 18.606,065,83 Kč
- výsledek hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobí před zdaněním v hospod,činnosti:
37 .]60.290,09 Kč a32.980.04I,23 Kč běžnéhoúčetníhoobdobí po zdanění
- konečný rozpočet zarok2O16, který s 9 rozpočtovými opaťeními a konsolidací činil
v příjmech i výdajích 270.55I.050,38 Kč
Hlasování: Pro: 747 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržeI se: 0 hlasů
4)Yalnáhromada schválila zptávtlauditora bez výhrad azprávukontrolní komise
Hlasování:proz 747 hlasů
proti:O hlasů zdrže]- se:O hlasů
5) Valna hromada schváIila rozpočet na rok 2077,kdy přrjmy budou činit 193.091.401,- Kě,
tŤ, 8:39.258.000,- Kč a výdaje ve qýši 216,()47.899,56 Kč, ť.8:16.301.501,44 Kč,
rozpočet je ne\T/rovnallý, vyrormává se tř.8
Hlasování: Pro: 747 hlasů
proti: 0 hlasů
zdrže| se: 0 hlasů
6) Valná hromada pověřila předsednictvo Svazu vodovodů a karralizaci Žď*sko k provádění
rozpočtoqfch změn hospodaření Svazu vodovodů akanaIizaci Žďarsko v pnlběhu roku2077
Hlasovánr: Pro: 747 hlasů
proti.O hlasů
z,ďtžel se: 0 h]asů
7)Yalnábromada schválila členský příspěvek na rok 2018 ve výši 100,- Kč / obyvatele
členskéobce svazu vodovodů a karralizaci Žďarsko
Hlasování: Pro: 731 hlasů
proti: 16 hlasů
zdrže| se: 0 trlasů
8) Valná hromada schválila odměnu členůmpředsednictva a kontrolní komise zarck2}76
v celkové výši 450.000,- Kč
Hlasování: Pro: 747 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 h_lasů
10) Yalná hromada schválila usnesení zvalné hromady ze dne 30. 3.2017
Hlasování: Pro: 725 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 lrlasů.
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Infl Dagmar Zr,-ěřinová
předsedaj ícívalné hromady

Michal Šmarda
návrhová komíse

Ivo Rohovský
návrhová komise

ověřovatel zápisu

oBEc
592

t-ÍŠmÁ

03 Sněžne

v,-,-'l--

