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Pozvánka na řádnou valnou hromadu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 
 

 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

dovolte, abych Vás z pověření Správní rady pozval na řádnou Valnou hromadu Svazku vodovodů  

a kanalizací Ivančice, která se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 10 hod. v Hotelu D-1 

v Ostrovačicích, Veveří 260.  
 

Navržený program valné hromady: 

1. Organizační záležitosti 

2. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2019 

3. Rozpočet Svazku pro rok 2019 

4. Střednědobý výhled rozpočtu Svazku na období 2020 – 2021 

5. Volby orgánů Svazku: 

- volba předsedy a dvou místopředsedů Provozu Ivančicko 

- volba předsedy a dvou místopředsedů Provozu Rosicko 

- volba dvou členů Dozorčí rady zastupujících Provoz Ivančicko 

- volba tří členů Dozorčí rady zastupujících Provoz Rosicko 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Zástupcem obce na valné hromadě je starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta, nebo 

jiný zástupce písemně pověřený příslušným orgánem obce či města. 
 

Zástupce členských obcí žádáme, aby na valnou hromadu přinesli potvrzení o vyvěšení návrhu 

rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na stacionární a elektronickou úřední desce 

Vašeho úřadu (v případě nepřítomnosti na valné hromadě je odešlete poštou, e-mailem či datovou 

schránkou na adresu Svazku). 
 

S touto pozvánkou zasílám také přílohy k následujícím bodům programu: 

2. Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2019 (v tabulce dle vyhlášky Ministerstva 

zemědělství ČR a ve zkrácené formě); 

3. Návrh rozpočtu Svazku pro rok 2019 (k vyvěšení na úřední desku); 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na období 2020 – 2021 (k vyvěšení na 

úřední desce). 

 

Dále zasílám aktuální platné znění Stanov Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a oznámení  

o konání Valné hromady pro veřejnost k případnému vyvěšení na úřední desce. 

 

Těším se na viděnou a zdravím,  

 

                  Ing. Tomáš Hájek v.r. 

                            jednatel 

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE  
se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

 
 

ID datové schránky: xbpmmvw 
www.svazekivancice.cz 

 

Členské obce a města 

Svazku vodovodů  

a kanalizací Ivančice 

 V Ivančicích dne 8. listopadu 2018 
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