
 Zápis z valné hromady č. 1/2021  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     24.2.2021 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     13:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Josef Levek, Ing. František Novák 
 
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 ve 13:00. 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 – Mgr. Josefa Levka a  Ing. Františka Nováka 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka a  Ing. Františka 
Nováka 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2021/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 Přílohy č. 1 smlouvy o dílo č. T 141/2014 s firmou EKOR  

4. Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Vak,,Svazek obcí 

5. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Svazek , Artesia 

6. Schválení podílu obcí na majetku DSO 



7. Seznámení s nárokem na Dodatkovou dovolenou pracovníků ČOV 

8. Schválení stravenkového paušálu pro zaměstnance Svazku obcí 

9. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2020 

10. Informace o provozu ČOV 

11. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2021/VH1 bylo schváleno        
 
3  Schválení  Pří lohy č.  1  smlouvy o dí lo  č .  T 141/2014 s  f irmou EKOR  

Přítomní dostali Přílohu č. 1 smlouvy o dílo č. T 141/2014 s firmou EKOR, s.r.o. 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 2021. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. T 
141/2014  je přílohou č. 2.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Přílohu č. 1 smlouvy o dílo č. T 141/2014 s firmou 

EKOR  

Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2021/VH1 bylo schváleno        
 
4  Schválení  Dohody vlasníků provozně souvisejících vodovodů – Vak,  Svazek 

obcí  

Přítomní dostali Dohodu vlastníků provozně souvisejících vododovů s předstihem a měli možnost se 
k ní vyjádřit. Jedná se o smlouvu mezi Svazkem obcí a společností VAK o provozování vodovodu 
v lokalitě vinných sklepů Žlébky v části obce Vacenovice. Dohoda vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů je přílohou č. 3. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
mezi Vak a Svazkem obcí 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2021/VH1 bylo schváleno     
 
 
5  Schválení   Dodatku č.  1  ke smlouvě o dí lo  Svazek obcí ,  Artesia  

Přítomní dostali Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Svazkem obcí a společností Artesia s předstihem 
a měli možnost se k němu vyjádřit. Jedná se o dodatek mezi Svazkem obcí a společností ARTESIA, 
spol. s.r.o. který upravuje smlouvu o dílo o vícepráce na vybudování vodovodu v lokalitě Záluží v obci 
Milotice. Došlo k prodloužení vodovodu o 17 m a tím ke změně ceně zakázky o 44 939,87 Kč bez DPH. 
Celkem činí cena díla 372 427,73 Kč bez DPH.  K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. 
Dodatek č. 1  je přílohou č. 4.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
                              



Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 5/2021/VH1 bylo schváleno. 
 
 
6  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 podíl musí předložit k prostudování ještě na obcích a proto se rozhodli 
Podíl neschvalovat a schválit po projednání připomínek na další valné hromadě Svazku obcí. Tabulka 
podílu obcí na majetku DSO je přílohou č.5.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada odložila schválení Podílu obcí na majetku DSO 
 
Výsledek hlasování: pro 0  proti 0  zdržel se 5  
                                   Usnesení č. 6/2021/VH1 bylo odloženo na další VH        
 
7  Seznámení  s  nárokem na Dodatkovou dovolenou pracovníků ČOV 

Přítomní dostali oznámení, že dle zákoníku práce v §215 odst 4 ZP byly do  výčtu zvláště obtížných 
prací zahrnuty práce zaměstnanců na ČOV ( rozšíření o práce konané při čištění stok, kalových prostor, 
kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačního potrubí a přípojek). Tím vznikl pracovníkům nárok na 
5 dní tzv. dodatkové dovolené. Dovolená náleží od 1.1.2021.  Přítomní neměli připomínky a vzali na 
vědomí danou skutečnost. Oznámení o dodatkové dovolené je přílohou č. 6  
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí nárok na Dodatkovou dovolenou pracovníků na 
ČOV 
                              
 
8  Schválení  stravenkového paušálu pro zaměstnance Svazku obcí 

Přítomní dostali návrh na stravenkový paušál pro všechny tři zaměstnance svazku obcí s předstihem a 
měli možnost se k němu vyjádřit. Vzhledem k platnosti nového benefitu pro zaměstnance v podobě 
stravenkového paušálu, navrhl předseda svazku dát tento benefit zaměstnancům ve výši 60,00 Kč/den. 
Paušál bude plně hrazen zaměstnavatelem. Účinný bude po schválení tj. od 1.3.2021. Samozřejmostí 
bude vydání interní směrnice. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Návrh 
stravenkového paušálu je přílohou č. 7.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Stravenkový paušál pro zaměstnance 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 8/2021/VH1 bylo schváleno. 
 
9  Informace o výsledku dílčí  kontroly hospodaření  z  JMK za období  8-

12/2020  
  

Přítomní byli informováni, že dne 18.2.2021 proběhla kontrola hospodaření z JMK za období 8-
12/2020 a byl jim předložen Zápis z dílčího přezkumu hospodaření. Z něj vyplývá, že při dílčím 
přezkumu hospodaření byla zjištěna chyba spočívající v neúplnosti vedení účetnictví a neověření zda 
skutečný stav odpovídá stavu účetnímu. Chyba se týkala účtu 081 – oprávky ke stavbám a skutečný 
stav. Rozdíl činil 7 442 Kč. Byla nařízena náprava. Další závažné chyby nebyly zjištěny. Zápis 
z  přezkumu hospodaření je přílohou č. 8. 
 



Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zápis z dílčí kontroly hospodaření z JMK za 
období 8-12/2020 
 
 
10. Informace o provozu ČOV 
 
Předsedající přítomné informoval o sepsání Provozního řádu vodovodu v obci Vacenovice: Vinné 
sklepy v trati Žlébky. 
 
Provozní řád byl zaslán s předstihem a přítomní měli možnost se k němu vyjádřit. K návrhu nebyly 
připomínky a předsedající dal hlasovat. Provozní řád je přílohou č.9  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Provozní řád vodovodu v obci Vacenovice: Vinné 
sklepy v trati Žlébky 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 9/2021/VH1 bylo schváleno        

 

- Předseda přítomné informoval o plánovaném servisu na odstředivku, která proběhne začátkem 
března 

- Předseda přítomné informoval o opravách na ČOV Milotice firmami Fontána a M-Bara 
  
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 
 
11Různé 

 Předseda přítomné informoval o plánovaném pročištění a kamerování stoky v ulici Školní, pro 
potřeby obce Milotice 

 Předseda přítomné informoval nutnosti vytvořit smlouvu o dodávkách pitné vody pro Vinné 
sklepy Žlébky, kterou bude nutné s majiteli uzavřít po schválení provozního řádu 

  
 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí  
 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 14:30 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. T 141/2014 s firmou EKOR 

3. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Vak a Svazek obcí 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Svazek obcí, Artesia  

5. Tabulka podíl obcí na majetku DSO 

6. Podklady pro dodatkovou dovolenou 

7. Podklady pro stravenkový paušál 

8. Zápis z přezkumu hospodaření svazku JMK za rok 2020 

9. Provozní řád vodovodu v obci Vacenovice: Vinné sklepy Žlébky 

  

 

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

    

Ověři l i :   Mgr.  Josef  Levek                      
    

      Ing. František Novák               



Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2021  
 

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

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2021/VH1    Schválení ověřovatelů zápisu pana Mgr. Josefa Levka, Ing. Františka Nováka 

2/2021/VH1    Schválení programu zasedání 

3/2021/VH1    Schválení Přílohy č. 1 smlouvy o dílo č. T 141/2014 s firmou EKOR 

4/2021/VH1 Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů- Vak, Svazek obcí 

5/2021/VH1    Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Svazek obcí, Artesia 

8/2021/VH1    Schválení Stravenkového paušálu od 1.3.2021 

10/2021/VH1    Schválení Provozního řádu vodovodu v obci Vacenovice: Vinné sklepy Žlébky 

 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

7/2021/VH 1  Dodatkovou dovolenou pro pracovníky ČOV  
9/2021/VH 1 Zápis o přezkumu hospodaření svazku JMK za rok 2020 
11/2021/VH 1 Informace o  opravách na ČOV 
 
Valná hromada projednala a odložila schválení 
  
6/2021/VH 1    Podíl obcí na majetku DSO 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------       
  

Ověři l i :       Mgr.  Josef  Levek          _______________ 
    

            Ing. František Novák         __________________________ 

 


