
Zápis z valné hromady č. 2/2022  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     25.4.2022 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:  15:00 hod. OÚ Vlkoš 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Josef Levek, Radim Konečný 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 4 – František Bíla, Radim Konečný, 

Mgr. Josef Levek, Ing. Pavel Nenička Dis.  

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  Ing. František Novák 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 15:00. Předseda 
konstatoval, že jsou přítomni 4 členi s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada 
usnášeníschopná. 
 
1  Určení  ověřovatelů  zápisu 
 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – Mgr. Josefa Levka a Radima 
Konečného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka a 
Radima Konečného 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2022/VH2 bylo schváleno. 

 
2  Schválení  programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
valné hromady. Navrhnul upravit program schůze vsunutím bodu 9. Schválení příkazní 
smlouvy číslo 2022/02.  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 závěrečného účtu vyúčtování stočného za rok 2021  

4. Informování o výsledku revizní kontroly za rok 2021 

5. Schválení výsledku inventarizace za rok 2021 

6. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2021 

7. Schválení účetní závěrky svazku za rok 2021 

8. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za 1-12/2021 

9. Schválení příkazní smlouvy číslo 2022/2 

10. Informace o provozu ČOV 

11. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2022/VH2 bylo schváleno        
 
3  Schválení  závěrečné vyúčtování  stočného za rok 2021 

Přítomní dostali tabulku závěrečného vyúčtování stočného za rok 2021 s předstihem a měli 
možnost se k ní vyjádřit. Předseda sdělil přítomným, že postupujeme dle nařízení SFŽP. Cena 
stočného v roce 2021 byla ve výši 40,00 Kč bez DPH. K návrhu nebyly připomínky, 
předsedající dal o hlasovat. Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2021 je přílohou č. 2.  
 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje závěrečné vyúčtování  
stočného za rok 2021 

 

Výsledek hlasování: pro 4 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 3/2022/VH2 bylo schváleno        
 
4  Informace o výsledku revizní  kontroly za rok 2021 

Přítomní dostali Zprávu o provedených kontrolách plnění rozpočtu a zprávu hospodaření 
Svazku obcí za rok 2021 s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Předseda přítomné 
informoval o složení revizní komise. Jmenovitě Milan Sluka, František Bíla, Radek Šeďa, Dis.. 
Sdělil stav příjmů po konsolidaci ve výši 9 865 618,63 Kč a stav výdajů po konsolidaci ve výši 
8 427 410,37 Kč. Zpráva revizní komise je přílohou č. 3 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výsledky revizní za rok 2021 
 
 
5  Schválení  výsledku inventarizace za rok 2021 

Přítomní dostali Inventarizační zprávu za rok 2021 s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. 
Předseda konstatoval výsledek inventarizační komise o nezjištěných rozdílech. K návrhu 



nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Inventarizační zpráva za rok 2021 je  přílohou   
č. 4.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výsledek Inventarizace za rok 2021 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č.5/2022/VH2 bylo schváleno. 
 
6  Schválení  Závěrečného účtu Svazku obcí  za rok 2021 

Přítomní dostali návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, 
Vacenovice, Vlkoš za rok 2021 s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. K návrhu 
nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2021 je 
přílohou č. 5  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje „bez výhrad“   Závěrečný účet Svazku obcí  
                            Kelčany,  Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2021 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 6/2022/VH2 bylo schváleno bez výhrad. 
 
 
7  Schválení  Účetní  závěrky svazku za rok 2021 

Přítomní dostali Účetní závěrku svazku za rok 2021 s předstihem a měli možnost se k ní 
vyjádřit. Předsedající přítomným shrnul skutečnosti, že výnosy roku 2021 jsou 
14.129.615,70Kč, náklady roku 2021 jsou ve výši 12.545.555,84Kč a hospodářský výsledek 
hlavní činnosti je 1.582.059,86Kč. Ten bude převeden na účet 432 – výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období. K Účetní závěrce nebyly připomínky, předsedající dal 
hlasovat. Účetní závěrka Svazku obcí za rok 2021 je přílohou č.6  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Účetní závěrku Svazku obcí Kelčany,  
       Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2021 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 7/2022/VH2 bylo schváleno  
                              
 
8  Informace o výsledku kontroly hospodaření  z  JMK za 1-12/2021 
 
Přítomní byli informováni, že dne 17.2.2022 proběhla kontrola hospodaření z JMK za období 
2021 a byl jim předložen Zápis z dílčího přezkumu hospodaření. Z něj vyplývá, že při dílčím 
přezkumu hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. Zápis z  přezkumu hospodaření je 
přílohou č. 7 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zápis z dílčí kontroly hospodaření 
z JMK za období 2021 
 



9  Schválení  Příkazní  smlouvy čís lo  2022/02  
  

Přítomní dostali návrh příkazní smlouvy číslo 2022/02 s předstihem a měli možnost se k ní 
vyjádřit. Jedná se o smlouvu mezi Svazkem obcí a firmou Stavební servis.net, s.r.o. o zajištění 
výkonu inženýrské činnosti a technického dozoru stavebníka pro stavbu „ Vacenovice – ZTI 
Stavebního obvodu B6“.  K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Příkazní 
smlouva číslo 2022/02  je přílohou číslo 8 
 
 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu číslo 2022/02 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 9/2022/VH2 bylo schváleno. 
 
 

 
 

10. Informace o provozu ČOV 
 
Předsedající přítomné informoval: 
- Na  ČOV Milotice proběhl servis odstředivky 
- Byla provedena oprava deklů v obci Vlkoš v ulici Za Humny 
- Do 7/2022 bude provedena oprava deklů v obci Milotice 
- Probíhá oslovení dodavatelů na vybudování fotovoltaické elektrárny pro ČOV 

Milotice 
 
 

11. Různé 
 
Obdrželi jsme konečný rozsudek mezi firmou Mertastav a Svazkem obcí. Soudní spor 
svazek vyhrál a firma Mertastav je povinna nám vyplatit náklady řízení. Peníze budou 
zaslány přes advokáta pana Macka. Poté bude provedeno vyúčtování celé akce 
Kanalizace Vlkoš.  
Po vyúčtování bude zbytek finančních prostředků použit na projektovou 
dokumentaci na vybudování nové kanalizace v ulici Nová v obci Vlkoš.  
 
Předsedající přítomné informoval o probíhajících jednáních s firmou B/V vinařství o 
nutnosti zřízení vlastní ČOV - pro rozšíření výroby vína. 
 
Vlastní ČOV budeme požadovat i po vinařství Krist.  
 
Na žádost starosty Kelčan pana Radima Konečného byla projednána žádost firmem 
z průmyslové zóny v Kelčanech o napojení jejich vnitřní kanalizace na naši kanalizaci.  
Bude po nich požadováno vypracování společného kompletního projektu na připojení 
vnitřní kanalizace průmyslové zóny na veřejnou. Poté bude dáno rozhodnutí. 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2021 

3. Zpráva revizní komise za rok 2021 

4. Inventarizační zpráva za rok 2021 

5. Závěrečný účet svazku za rok 2021 

6. Účetní závěrka za rok 2021 

7. Příkazní smlouva číslo 2022/02 

8. Zpráva o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2021  

 

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

    

Ověři l i :   Mgr.  Josef  Levek                      
    

      Radim Konečný                                 



Výpis usnesení z valné hromady č. 2/2022  
 
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 25.4.2022 v Miloticích  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2022/VH2    Schválení ověřovatelů zápisu pana Mgr. Josefa Levka a Radima Konečného 

2/2022/VH2    Schválení programu zasedání 

3/2022/VH2    Schválení Závěrečného vyúčtování stočného za rok 2021 

5/2022/VH2 Schválení Inventarizace za rok 2021 

6/2022/VH2    Schválení Závěrečného účtu svazku za rok 2021 

7/2022/VH2    Schválení Účetní závěrky za rok 2021 

9/2022/VH2  Schválení Příkazní smlouvy číslo 2022/02 

  

 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

4/2022/VH 2  Zprávu revizní komise za rok 2021 
8/2022/VH2   Zprávu o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------     
    

Ověři l i :       Mgr.  Josef  Levek          _______________ 
    

Radim Konečný               __________________________ 

 

 


