
 

 Zápis z valné hromady č. 10/2019  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     7.10.2019 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Bíla František, Milan Sluka 
 
Zapisovatel:      Profotová Kamila 

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

Další zástupci: Milan Sluka 
 
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 – Františka Bílu a Milana Sluku. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Františka Bílu a Milana Sluku 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2019/VH10 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 Smlouvy o poskytnutí dotace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem - vodovod“ 

4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem - 

kanalizace“ 

5. Informace o provozu ČOV 

6. Různé  

 

 



 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 2/2019/VH10 bylo schváleno        

 
3. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem - 

vodovod“ 
 
 Přítomní dostali Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Vacenovice – ZTI 
v lokalitě Pod Kostelem - vodovod“ s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Předmětem je 
poskytnutí dotace ve výši 470.800,- kč.  Poskytovatel: Jihomoravský kraj, příjemce Svazek obcí 
Kelčany, Milotice, Skoronice¨, Vacenovice, Vlkoš. K návrhu nebyly vzneseny připomínky, 
předsedající dal hlasovat. 
     
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace „Vacenovice – 
ZTI v lokalitě Pod Kostelem - vodovod“ 

 
 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 3/2019/VH10 bylo schváleno        
 
 
 

4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem - 
kanalizace“ 
 
 Přítomní dostali Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Vacenovice – ZTI 
v lokalitě Pod Kostelem - kanalizace“ s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Předmětem 
je poskytnutí dotace ve výši 1.195.000,00 kč.  Poskytovatel: Jihomoravský kraj, příjemce Svazek 
obcí Kelčany, Milotice, Skoronice¨, Vacenovice, Vlkoš. K návrhu nebyly vzneseny připomínky, 
předsedající dal hlasovat. 
     
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace „Vacenovice – 
ZTI v lokalitě Pod Kostelem - kanalizace“ 

 
 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2019/VH10 bylo schváleno     
 
 

5.    Informace o provozu ČOV 
  

    Předseda přítomné informoval, že na činnost ČOV přišlo udání o vypouštění závadných látek 
do potoka Zamazaná. Byla provedena kontrola vodoprávním úřadem Kyjov. Pochybení nebylo 
zjištěno.  

 
 

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

  



 

6. Různé 
 
- Předseda přítomné informoval o vydání Rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihomoravský 

kraj – Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně, kdy byla díky zkrácení doby 
termínu výběrového řízení nařízena pokuta. Ta byla následně Finančním úřadem chybně 
vyměřena. Tuto chybu nikdo nezjistil a udaná částka byla zaplacena. Po roce finanční úřad 
chybu zrušil a částky byly doměřeny. Nyní vyšlo rozhodnutí, že dluh je nutno zaplatit. 
Přítomní se shodli, že rozhodnutí nebudou rozporovat a danou částku svazek uhradí.  

 
-  Předseda svazku přítomné informoval, že ke druhému rozhodnutí ohledně porušení 

rozpočtové kázně na akci „Kanalizace Vlkoš“ podal finanční úřad kasační stížnost. Právní 
zástupce svazku Pan Ing. Mgr. Ivo Macek čeká na její doručení. Po vyhodnocení budou 
zástupci svazku informováni o dalších krocích. 

 
- Přítomní se shodli, že vzhledem k nákladům na exekuci a dlouhému procesu vymáhání 

s nejistým výsledkem, zašle svazek dotyčným doporučený dopis s poslední výzvou o 
úhradu dlužné částky. Nezaplatí-li bude jim přípojka kanalizace odpojena.  

 
- Řešena byla i problematika osob, které jsou napojeny na kanalizaci nebo mají možnost se 

na ni napojit, ale neudělali to a nemají podepsanou smlouvu se Svazkem obcí na stočné. Po 
dohodě bylo rozhodnuto, že se napíše jednotný dopis o nutnosti napojení se na kanalizaci a 
dotyčné osoby z každé obce jej obdrží. Účetní svazku zajistí obcím podklady v podobě 
nepřipojených míst, roční spotřeby odběrného místa / dle seznamu VAK/, vzoru dopisu pro 
odběratele. 

 
- Předseda přítomné informoval, že v projektu ZTI Pod Kostelem Vacenovice nebyl 

v rozpočtu zahrnut přenos dat napojení na REDIS. Přítomní se domluvili, že se přenos 
objedná a jako u jiných obcí cenu zaplatí svazek. Cena díla je vyčíslena na 101717,30 kč.   

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 16:05 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Smlouva o poskytnutí dotace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem - vodovod“ 

3. Smlouva o poskytnutí dotace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem - kanalizace“ 

4. Odvolání proti přezkumnému řízení – porušení rozpočtové kázně 

5. Cenová nabídka na přenos REDIS 

 

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

    

Ověři l i :   Frant išek Bí la                 
    

Milan SLuka                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 10/2019  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 7.10.2019 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2019/VH10    Schválení ověřovatelů zápisu pana Františka Bílu a pana Milana Sluku 

2/2019/VH10    Schválení programu zasedání 

3/2019/VH10    Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem –  

     vodovod“ 

4/2019/VH10    Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem –  

     kanalizace“  

 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Informace o provozu ČOV  
2. Seznámení s Rozhodnutím o Finančního úřadu o platebním výměru za porušení rozpočtové kázně 
3. Seznámení s podáním kasační stížnosti FU  
4. Seznámení s problematikou ohledně neplatičů a zasláním jim doporučeného dopisu 
5. Seznámení s platbou za přenos dat REDIS – ZTI Pod Kostelem 

 

Zapsal :   Ing.  Kamila  Profotová            

Ověři l i :   Frant išek Bí la                       _______________ 
    

 Milan Sluka                                   _______________________  


