
 Zápis z valné hromady č. 11/2019  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     2.12.2019 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:15 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Bíla František, Ing. František Novák 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 3 – František Bíla, Ing. František Novák, Ing. Pavel 
Nenička,  

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  Mgr. Josef Levek, Radek Šeda, Dis., Radim 
Konečný 

 
Hosté:        Ing. Jiří Flora 
 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 15:15. Předseda konstatoval, 
že jsou přítomni 3 členi s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – Františka Bílu a ing. Františka Nováka. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Františka Bílu a ing. Františka    
       Nováka 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2019/VH11 bylo schváleno. 

 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Navrhl doplnit k jednání dva body a to bod č. 14.- Návrh smlouvy na věcná břemena, bod č. 
15 – Smlouva o poskytování dohledového centra s firmou Redis a následně bod č. 16 – Informace k ČOV 
a bod č. 17 - různé. 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 ceny stočného na rok 2020 



4. Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2020 

5. Odměna zaměstnancům svazku + odvody za rok 2019 

6. Odměna předsedovi svazku + odvody za období 7-12/2019 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2019 

8. Pověření předsedy provedením rozpočtového opatření na 12/2019 

9. Schválení rozpočtu na rok 2020 

10. Schválení střednědobého výhledu 2021-2023 

11. Schválení inventarizační komise 

12. Schválení revizní komise 

13. Schválení Dodatku č. 3 smlouvy o dílo „ Vacenovice ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

14. Schválení Návrh smlouvy na věcná břemena 

15. Schválení Smlouvy o poskytování dohledového centra firmou REDIS 

16. Informace o provozu ČOV 

17. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2019/VH11 bylo schváleno        
 
 

3 . Schválení ceny stočného na rok 2020 

Přítomní dostali návrh výše ceny stočného na rok 2020 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Na valné hromadě byla přítomným předložena zpracovaná finanční analýza od firmy AP 
INVESTING, s.r.o. na vývoj ceny stočného. Dle ní je přijatelné rozmezí ceny mezi 35,96 kč a 39,95 
kč. Cenu stočného na rok 2020 navrhuje předseda svazku ve výši 39,50 kč bez DPH +15% DPH do 
30.4.2020 a od 1.5.2020 cenu 39,50 kč + 10% DPH a to vzhledem k zákonné změně výše DPH na 
stočné od 1.5.2020. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat.  Návrh ceny stočeného 
je přílohou č. 2 a analýza stočného je přílohou č. 3 
 
     
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Stočné na rok 2020 v navrhované výši 
 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2019/VH11 bylo schváleno        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2020 
 

Přítomní dostali návrh výše ceny za odvádění dešťových vod na 2020 s předstihem a měli možnost se 
k němu vyjádřit. Předseda předložil návrh, aby cena kopírovala cenu stočného jako v minulých letech. 
Cenu za odvádění dešťových vod na rok 2020 navrhuje předseda svazku ve výši 39,50 kč bez DPH 
+15% DPH do 30.4.2020 a od 1.5.2020 cenu 39,50 kč + 10% DPH a to vzhledem k zákonné změně 
výše DPH na stočné od 1.5.2020. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Návrh ceny 
za odvádění dešťových vod č. 4. 
 
     
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Cenu za odvádění dešťových vod na rok 2020 
 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2019/VH11 bylo schváleno     
 
 
5. Odměna zaměstnancům svazku + odvody za rok 2019 
 

Předseda přítomným předložil návrh, aby mohl udělit odměny zaměstnancům svazku. Zažádal o    
možnost rozdělit 40 000 kč na mzdy včetně odvodů dle svého uvážení. Odměny jsou součástí mzdy za 
listopad 2019. Přítomní měli možnost se vyjádřit a neměli k odměně připomínky. Předsedající dal 
hlasovat.  
 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Odměny zaměstnancům svazku včetně odvodů ve výši      
                             40 000 kč za rok 2019 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 5/2019/VH11 bylo schváleno        
 
 
 
6. Odměna předsedovi svazku + odvody za období 7-12/2019 
 
 Valná hromada navrhla odměnu + odvody předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč za období  
  7-12/2019  
 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč za  
                              období 7-12/2019. 
                              
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 6/2019/VH11 bylo schváleno. 
 
 
 

7. Rozpočtové opatření č. 5 /2019 
 

Přítomní dostali Rozpočtové opatření č. 5 k prostudování s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Předseda požádal účetní o přednesení RO. V příjmech došlo k úpravě příjmů ze stočného o 
464 200,- Kč a úpravě příjmů od obce Vlkoš o jak investiční tak neinvestiční transfery ve výši 



577 300,- Kč, Celkem se příjmy zvýšily o 941900,- Kč zároveň došlo k úpravě ve výdajích dle 
aktuálního vývoje. Nejvyšší částku tvořily opravy, kdy se opravovaly poklopy a kanalizace 
v Miloticích. Celkem se výdaje zvýšili o 991900,- Kč. Rozdíl financí byl kryt z financování ve výši 
50 000,- Kč. Rozpočtové opatření je přílohou č.5 

 
 

Rozpočtové opatření č. 5/2019 
 

zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 941 900,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 991 900,- Kč 
úprava financování       50 000,- Kč.  
 

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 21.816.300,- Kč 
výdaje rozpočtu 21.415.300,- Kč 
financování celkem 401.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 5/2019 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 22.758.200,- Kč 
výdaje rozpočtu 22.407.200,- Kč 
financování celkem 351.000,- Kč 
     
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 7/2019/VH11 bylo schváleno        
 
 
8. Pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na období 12/2019 

 
Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku provedením 
                                   rozpočtového opatření na období 12/2019 
  
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 8/2019/VH11 bylo přijato. 
 

 
9. Schválení rozpočtu na rok 2020 

 
Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí v termínu 
7.11. - 2.12.2019.  
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Přítomným předložen podrobný položkový rozpis rozpočtu. 

 
Příjmy rozpočtu                                  8 920 200 kč 
Splátka půjčky SFŽP                           - 986 000 kč 
Příjmy +financování celkem               7 934 200 kč 
Výdaje rozpočtu                                  7 934 200 kč 
 

Přítomní měli možnost se vyjádřit. K návrhu neměli přítomní připomínky. Předsedající dal o 
schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2020 hlasovat. Návrh rozpočtu je přílohou č.6 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2020 
  
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  



                                   Usnesení č. 9/2019/VH11 bylo přijato. 
10. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 
 
 Předseda konstatoval, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 byl vyvěšen na 
úředních deskách členských obcí v termínu 7.11. - 2.12.2019. Přítomní jej měli zaslán s předstihem a 
měli možnost se k němu vyjádřit. K návrhu střednědobého výhledu rozpočtu  na rok 2021-2023 nebyly 
připomínky. Předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 
2021-2023 je přílohou č. 7. 
 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023 
  
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 10/2019/VH11 bylo přijato. 
 
    
 
11. Schválení inventarizační komise 

  
Předseda navrhl členy inventarizační komise ve složení pan ing. František Novák, Radim Konečný, Petr 
Holcman Předsedou inventarizační komise navrhuje Ing. Nováka. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje inventarizační komisi ve složení Ing. František Novák, 
pan Radim Konečný, pan Petr Holcman 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
 
Usnesení č. 11/2019/VH11 bylo schváleno. 
 
 
 
12. Schválení revizní komise 

 
Předseda navrhl členy revizní komise ve složení František Bíla, Milan Sluka, Radek Šeďa 
Dis..Předsedou revizní komise navrhuje Milana Sluku. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení pan František Bíla, pan     
                             Radek Šeďa, Dis., pan Milan Sluka 
 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 12/2019/VH11 bylo schváleno. 
 

 
 

13. Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo „ Vacenovice ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
 
 Přítomní dostali Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „ Vacenovice ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
k prostudování s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Jedná se smlouvu mezi Svazkem obcí 
a firmou Quantum , a.s.. Z důvodu zkrácení vodovodního řadu o 6,98m vůči zadávací dokumentaci se 
cena za „ Vacenovice ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ snižuje o 19 630,22 Kč bez DPH. Cena za toto 
dílo tedy činí 4 767 690,17 Kč bez DPH. K dodatku nebyly vzneseny žádné námitky a předsedající dal 
hlasovat. Dodatek č. 3 je přílohou č. 8.  



 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo „ Vacenovice ZTI  
                              v lokalitě Pod Kostelem“  
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 13/2019/VH11 bylo schváleno. 
 
 
 
14. Schválení Návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Přítomní dostali Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k prostudování s předstihem a měli 
možnost se k němu vyjádřit. Předsedající přítomné seznámil, že na základě této smlouvy se jedná o 
zřízení věcného břemene bezúplatně. Přítomní neměli k návrhu námitek a předsedající dal o návrhu 
hlasovat. Předsedající dal o návrhu hlasovat. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene je přílohou č. 
9. 
     
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 14/2019/VH11 bylo schváleno. 
 
 
 
15. Schválení Smlouvy o poskytování dohledového centra 
 
Přítomní Smlouvu o poskytování dohledového centra dostali na začátku konání valné hromady. 
Předsedající přítomné seznámil s nutností smlouvu podepsat z důvodu připojení nové čerpací stanice – 
Vacenovice Pod kostelem. Zároveň přítomné seznámil se skutečností, že v toto dobu již Svazek obcí 
má 15 čerpacích stanic. 
Tato smlouva upravuje vztah mezi Svazkem obcí a firmou REDIS – spol. s r.o. a cena za plnění 
dohledu je 2500 kč bez DPH měsíčně počínaje dnem 2.12.2019.  
Přítomní neměli k návrhu námitek a předsedající dal o návrhu hlasovat. 
Smlouva je přílohou č. 10. 
 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytování dohledového centra 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0      
                                  Usnesení č. 15/2019/VH11 bylo schváleno. 
 
 
 
 
16. Informace o provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval o plánovaných opravách na ČOV v roce 2020 
- V roce 2020 bude třeba udělat servis na odstředivce – výměna ložisek, přetěsnit atd.  
- Na tritonech se ničí kompozitní desky – je třeba výměna a doporučuje osazení převodovkou pro  
            snadnější manipulaci. Postupně by se výměna provedla u všech tritonů 
- Hrubým přečištěním prochází hadry a 2x do roka je nutné půjčit lešení a provést ořez., řeší se 

průběžně dle potřeby. Větší oprava či vylepšení se bude řešit spíše až v roce 2021 



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 
 
 
17.  Různé 
 
- Předseda přítomné informoval o soudu s finančním úřadem. Na základě rozsudku má zaslat FÚ 

zpět peníze za porušení rozpočtové kázně včetně úroků. V nejbližším možném termínu bude 
zaslána žádost o vyplacení splátek a zadržených přeplatků na DPH na FÚ Hodonín. 

- 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.   
            Řízení bylo odročeno na leden.  
 
- Přítomný host pan Ing. Jiří Flora přítomné informoval o probíhajícím sporu o odstředivku 

z První brněnské strojírny. 
  
                Zasedání bylo ukončeno v 16:20 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Návrh ceny stočného na rok 2020 

3. Analýza ceny stočného od AP INVESTMENT 

4. Návrh ceny za odvádění dešťových vod na rok 2020 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2019 

6. Návrh rozpočtu na rok 2020 

7. Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2021-2023 

8. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „ Vacenovice ZTI v lokalitě Pod kostelem“ 

9. Návrh smlouvy na zřícení věcného břemene 

10. Smlouva o poskytování dohledového centra s firmou REDIS 

 

 

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

    

Ověři l i :   Frant išek Bí la                           
    

      Ing. František Novák                     



Výpis usnesení z valné hromady č. 11/2019  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 2.12.2019 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2019/VH11    Schválení ověřovatelů zápisu pana Františka Bílu a ing. Františka Nováka 

2/2019/VH11    Schválení programu zasedání 

3/2019/VH11    Schválení ceny stočného na rok 2020 

4/2019/VH11    Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2020 

5/2019/VH11    Schválení odměny zaměstnancům svazku za rok 2019 

6/2019/VH11    Schválení odměny předsedovi svazku za období 7-12/2019 

7/2019/VH11    Schválení rozpočtového opatření č. 5/2019 

8/2019/VH11    Schválení pověření předsedy provedením rozpočtového opatření na 12/2019 

9/2019/VH11    Schválení rozpočtu na rok 2020 

10/2019/VH11  Schválení střednědobého výhledu 2021-2023 

11/2019/VH11  Schválení inventarizační komise 

12/2019/VH11   Schválení revizní komise 

13/2019/VH11   Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo „ Vacenovice ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

14/2019/VH11  Schválení Návrhu smlouvy na věcná břemene 

15/2019/VH11   Schválení Smlouvy o poskytování dohledového centra firmou REDIS   

 
 
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 se soudem ohledně odstředivky 

Zapsal :   Ing.  Kamila  Profotová            

Ověři l i :   Frant išek Bí la                       _______________ 
    

      Ing. František Novák                      _______________________  


