
 Zápis z valné hromady č. 1/2022  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     24.1.2022 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Radim Konečný, František Bíla 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 – František Bíla, Ing. František Novák, Radim 
Konečný, Mgr. Josef Levek, Ing. Pavel Nenička 
Dis.  

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 15:30. Předseda konstatoval, 
že je přítomno 5 členů s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1  Určení  ověřovatelů  zápisu 
 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – Radima Konečného  a Františka Bílu.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Radima Konečného a Františka 
Bílu 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2022/VH1 bylo schváleno. 

 
2  Schválení  programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. K programu nebyly připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu programu hlasovat.  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující program zasedání 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) 

2. Schválení programu 

3. Schválení příkazní smlouvy (B6)  

4. Schválení Přílohy č. 1 Smlouvy č. T141/2014- Ekor 

5. Schválení podílu obcí na majetku DSO 

6. Schválení Smlouvy na výkon elektrikářské činnosti 



7. Informace o provozu ČOV 

8. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2022/VH1 bylo schváleno        
 
3  Schválení  Příkazní  smlouvy (B6)  

Přítomní dostali Příkazní smlouvu s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se smlouvu mezi  
Svazkem obcí a  firmou PORADÍME VÁM  s.r.o. na obstarání realizace zadávacího řízení projektu 
„Vacenovice – ZTI stavebního obvodu B6“. Za tuto činnost mu náleží odměna ve výši 25 000,-- Kč bez 
DPH. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Příkazní smlouva je přílohou č. 2.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu  

Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2022/VH1 bylo schváleno        
 
4  Schválení  Pří lohy č.  1  Smlouvy č.  T 141/2014- Ekor 

Přítomní dostali Přílohu č. 1 smlouvy č. T 141/2014 – Ekor s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. 
Jedná se o dohodu mezi společností EKOR, s.r.o a Svazkem obcí o sjednání smluvní ceny za odstranění 
odpadu skládkování v souladu s příslušným ustanovením platného zákona o odpadech zaplatit poplatek 
za ukládání odpadu na skládku v roce 2022. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. o 
Příloze č. 1 smlouvy o dílo č. T 141/2014 je přílohou č. 3.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Přílohu č. 1 Smlouvy T 141/2014 - Ekor 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2022/VH1 bylo schváleno     
 
 
5  Schválení  podí lu obcí  na majetku DSO 
 
Přítomní dostali tabulku s Podílem obcí na majetku DSO na valné hromadě a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Přítomní se shodli, že je třeba do tabulky doplnit majetek vložený obcí Vacenovice a obce 
Vlkoš, který byl vložen na základě smlouvy o bezplatném převodu nemovitostí. Po úpravě tabulky a 
projednání na místních zastupitelstvech bude podíl obcí na majetku DSO schválen na další valné 
hromadě Svazku. Tabulka s návrhem podílu je v příloze č. 4. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada odložila schválení Podílu obcí na majetku DSO 
 
Výsledek hlasování: pro 0  proti 0  zdržel se 5  
                                   Usnesení č. 5/2022/VH1 bylo odloženo na další VH        
 
 
 
6  Schválení  Smlouvy na výkon elektrikářské činnosti  

Přítomní dostali Smlouvu na výkon elektrikářské činnosti s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. 
Jedná se o smlouvu mezi Svazkem obcí a panem Michalem Pospíšilem, aby za sjednanou cenu 



vykonával dle naší potřeby elektrikářské a servisní práce na objektech Svazku obcí. K návrhu nebyly 
připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva na výkon elektrikářské činnosti je přílohou č. 5 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu na výkon elektrikářské činnosti 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 6/2022/VH1 bylo odloženo na další VH        
 
                              
 
7. Informace o provozu ČOV 
 
Předsedající přítomné informoval o provozu na ČOV a zároveň o opravě čerpadla ve Skoronicích  

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Informace o provozu ČOV 
 
 
8 .  Různé  

Předseda přítomným předložil tabulku hospodaření za rok 2021 

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí  

 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Příkazní smlouva  

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. T 141/2014  

4. Tabulka podílu obcí na majetku DSO  

5. Smlouva na výkon elektrikářské činnosti  

 

 

Zapsal:  Ing.Kamila Profotová         -------------------------------------- 

    

Ověři l i :   Radim Konečný                        
    

      František Bíla               



Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2022  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 24.1.2022 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2022/VH1    Schválení ověřovatelů zápisu pana Radima Konečného a  Františka Bíly 

2/2022/VH1    Schválení programu zasedání 

3/2022/VH1    Schválení Příkazní smlouvy 

4/2022/VH1 Schválení Přílohy smlouvy o dílo č. T 141/2014 s firmou EKOR 

6/2022/VH1    Schválení Smlouvy na výkon elektrikářské činnosti 

 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

7/2022/VH 1  Informace o provozu ČOV  
8/2022/VH 1 Tabulku hospodaření za rok 2021 
 
 
Valná hromada projednala a odložila schválení 
  
5/2022/VH 1    Podíl obcí na majetku DSO 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------       
  

Ověři l i :       Radim Konečný             _______________ 
    

            František Bíla                  __________________________ 

 


