
 Zápis z valné hromady č. 1/2020  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     24.2.2020 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Milan Sluka, Radim Konečný 
 
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:        Ing. Jiří Flora 
 
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 – Milana Sluku a Radima Konečného. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Milana Sluku a Radima Konečného 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2020/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 Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Vak, Obec Vacenovice, 

Svazek obcí  

4. Schválení Dohody o provozování vodovodu – Vak, Svazek obcí 

5. Schválení Smlouvy o provozování – Svazek obcí, Obec Milotice 

6. Schválení Obchodní smlouvy – Svazek obcí, Keo servis 



7. Schválení Přílohy č. 1 smlouvy č. T141/2014 

8. Schválení Směrnice o finanční kontrole 

9. Informace o provozu ČOV 

10. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2020/VH1 bylo schváleno        
 
3  Schválení  Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů  

Přítomní dostali Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. 2020/80/007 s předstihem a měli 
možnost se k němu vyjádřit. Jedná se o dohodu mezi společností VAK, Obcí Vacenovice a Svazkem 
obcí o zajištění bezpečného a plynulého provozování vodovodů „ Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod 
Kostelem“, kde jsou zúčastnění vlastníky vodovodu. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o 
hlasovat. Dohoda vlastníků číslo 2020/80/007 je přílohou č. 2.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů  

 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2020/VH1 bylo schváleno        
 
4  Schválení  Smlouvy o provozování  vodovodu  

Přítomní dostali Smlouvu o provozování vodovodu č. 2020/80/007 s předstihem a měli možnost se 
k němu vyjádřit. Jedná se o smlouvu mezi Svazkem obcí a společností VAK o provozování vodovodu 
„Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem, SO.02 Vodovod“ K návrhu nebyly připomínky, 
předsedající dal hlasovat. Smlouva o provozování vodovodu č. 2020/80/007 je přílohou č. 3. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o provozování vodovodu 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2020/VH1 bylo schváleno     
 
Schválení Smlouvy o provozování – Svazek obcí, Obec Milotice 

Přítomní dostali Smlouvu o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu mezi Svazkem obcí a Obcí 
Milotice s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Jedná se o smlouvu mezi Svazkem obcí a Obcí 
Milotice na provozování kanalizace „Milotice, lokalita U Lihovaru“. K návrhu nebyly připomínky, 
předsedající dal hlasovat. Smlouva o provozování je přílohou č. 4  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o provozování mezi Svazkem obcí a Obcí  
       Milotice 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 5/2020/VH1 bylo schváleno        
 



5  Schválení  Obchodní  smlouvy – Svazek obcí  ,  KEO servis  Janulík,  s .r .o .  

Přítomní dostali Obchodní smlouvu s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Jedná se o smlouvu 
mezi Svazkem obcí a společností KEOservis Janulík, s.r.o. která nám zajišťuje programátorské 
a inženýrské služby spojené s účetními programy KEO W a KEO 4. Součástí smlouvy je i dodatek č. 1, 
v němž jsou uvedeny ceny za práci. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Obchodní 
smlouva včetně dodatku je přílohou č. 5.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Obchodní smlouvu včetně dodatku mezi Svazkem obcí  
       a KEOservis Janulík s.r.o. 
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 6/2020/VH1 bylo schváleno. 
 
6  Schválení  Pří lohy č.  1  smlouvy č.  T 141/2014 

Přítomní dostali Přílohu č. 1 smlouvy č. T 141/2014 se společností EKOR s předstihem a měli možnost 
se k němu vyjádřit. Jedná se o Přílohu ke smlouvě na odstraňování odpadů skládkováním na rok 2020. 
K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Příloha č. 1 smlouvy č. T 141/2014 je přílohou 
č. 6.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Přílohu č. 1 smlouvy č. T 141/2014 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 7/2020/VH1 bylo schváleno        
 
7  Schválení  Směrnice  o f inanční  kontrole 

Přítomní dostali Směrnici o finanční kontrole s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Vzhledem 
k tomu, že dne 16.5.2019 nabyl platnosti zákon č. 126/2019 Sb o finanční kontrole, jsem povinni mít 
schválenou Směrnici o finanční kontrole a dle ní postupovat. Na základě spolupráce s JMK jsme 
vypracovali Směrnici o finanční kontrole 1/2020 pro Svazek obcí splňující dané požadavky Ministerstva 
financí. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Směrnice o finanční kontrole je 
přílohou č. 7  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Směrnici o finanční kontrole 
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 8/2020/VH1 bylo schváleno. 
 
8  Informace o provozu ČOV 

Předseda přítomné informoval o plánovaných opravách na ČOV v roce 2020: 
 Firma Goliáš provedla opravu čerpadla na ČS Vacenovice v celkové výši 59460 kč bez DPH. 

Příští rok by měla proběhnout větší oprava na ČS U Sv. Anny 
 Firma ESB nám provede servis na odstředivce  - přetěsnění, výměna ložisek aj. cena dle cenové 

nabídky je 44915 kč bez DPH 
 Firma Zemský Rohatec – provede servis na aerátorech na ČOV Milotice, dojde ke záměně 

aerátorů v kalojemech s aktivací č.1, bude vyměněno 5ks výrových štítu a přijde k montáži 3 
otočných převodovek, předpokládaná cena je 250 000Kč (konečná cena bude záležet na stavu 
keramických ložisek jednotlivých aerátorů)  

 Firma Aquamonitoring – provede 25.2.2020 kontrolu funkčnosti měřícího systému pro měření 
odtoku vyčištěné odpadní vody a kontrolu měření obtoku dešťové vody.  



  
Veškeré opravy se budou řešit průběžně dle potřeby a vždy se o nich bude informovat na 
nejbližších valných hromadách. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Informace o provozu ČOV 
 
9  Různé 

 Předseda přítomné informoval o soudu s finančním úřadem. Na základě rozsudku zaslal FÚ zpět 
peníze za porušení rozpočtové kázně bez úroků. Proto právník pan Macek podal námitku, aby 
nám byly vráceny i úroky. Čekáme na vyjádření. 

 Předseda přítomné informoval o podání kasační stížnosti FÚ k výše zmíněnému sporu. 
 Předsedající informoval o probíhajícím sporu o zádržné se společností Mertastav, s. r. o.   
 Předseda přítomné informoval, že proběhla kontrola Svazku obcí, Okresní správou sociálního 

zabezpečení za období 3/2017-1/2020. Pochybení nebylo zjištěno. 
 Předseda přítomné informoval o postupu s podnikateli, kteří nejsou napojeni na kanalizaci v obci 

Vlkoš. Ve spolupráci s obcí byl dán podnět na vodoprávní oddělení ke kontrole podnikatele 
v obci Vlkoš. S podnikatelem bylo zahájeno správní řízení ve věci nakládání s odpadními 
vodami.  

 Po dobudování kanalizačních stok v obcích Milotice a Vacenovice na sklonku minulého roku 
byla dána možnost všem obyvatelům se napojit. Zástupci obcí se dohodli na jednotném postupu 
s občany nenapojenými na kanalizaci v obcích svazku. Všichni tito obyvatelé budou vyzváni 
k napojení. V případě ignorování výzvy se bude postupovat ve spolupráci s vodoprávním 
úřadem. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí  
Seznámení s plánem oprav na ČOV na rok 2020 
Seznámení s vývojem u soudu s firmou MERTATSAV 
Seznámení se soudem s FÚ 
Seznámení s postupem nepřipojených jednotek na kanalizaci v obci 

 
 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. 2020/80/006 

3. Smlouvu o provozování vodovodu č. 2020/80/007 

4. Smlouva o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu  

5. Obchodní smlouva včetně dodatku KEOservis Janulík s.r.o. 

6. Příloha č. 1 smlouvy č. T 141/2014  

7. Směrnice o finanční kontrole  

 

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

    

Ověři l i :   Milan Sluka                              
    

      Radim Konečný                     



Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2020  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 24.2.2020 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2020/VH1    Schválení ověřovatelů zápisu pana Milana Sluku, Radima Konečného 

2/2020/VH1    Schválení programu zasedání 

3/2020/VH1    Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 2020/80/006 

4/2020/VH1    Schválení Smlouvy o provozování 2020/80/007 

5/2020/VH1    Schválení Smlouvy o provozování – Svazek obcí, Obec Milotice 

6/2020/VH1    Schválení Obchodní smlouvy – Svazek obcí, KEOservis Janulík s.r.o. 

7/2020/VH1    Schválení Přílohy č. 1 smlouvy č. T141/2014 

8/2020/VH1    Schválení Směrnice o finanční kontrole 

 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Informace o provozu ČOV  
2. Seznámení s plánem oprav na ČOV na rok 2020 
3. Seznámení s vývojem u soudu s firmou MERTATSAV 
4. Seznámení se soudem s FÚ 
5. Seznámení s postupem nepřipojených jednotek na kanalizaci v obci 
 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------       
  

Ověři l i :       Milan Sluka                   _______________ 
    

            Radim Konečný                   __________________________ 

 


