
Zápis z valné hromady č. 2/2021  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     28.5.2021 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:  12:00 hod. na ČOV Milotice od 13:00 hod 
OÚ Milotice 

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

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 4 – František Bíla, Ing. František Novák, 

Mgr. Josef Levek, Ing. Pavel Nenička Dis.  

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  Radim Konečný 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 13:00. 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 – Milana Sluku a Františka Bílu. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Milana Sluku a Františka 
Bílu 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2021/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 8. Schválení smlouvy na 
věcné břemeno a bodu 9. Schválení ceny vodného.  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 2020  

4. Informování o výsledku revizní kontroly za rok 2020 

5. Schválení výsledku inventarizace za rok 2020 

6. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020 

7. Schválení účetní závěrky svazku za rok 2020 

8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 

9. Schválení ceny vodného pro rok 2021 

10. Schválení smlouvy o dodávce vody 

11. Schválení rozpočtového opatření č.1/2021 

12. Informace o provozu ČOV 

13. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2021/VH2 bylo schváleno        
 
3  Schválení  závěrečné vyúčtování  stočného za rok 2020 

Přítomní dostali tabulku závěrečného vyúčtování stočného za rok 2020 s předstihem a měli 
možnost se k ní vyjádřit. Předseda sdělil přítomným, že postupujeme dle nařízení SFŽP. Cena 
stočného v roce 2020 byla ve výši 39,50 Kč bez DPH. K návrhu nebyly připomínky, 
předsedající dal o hlasovat. Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2020 je přílohou č. 2.  
 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje závěrečné vyúčtování  
stočného za rok 2020 

 

Výsledek hlasování: pro 4 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 3/2021/VH2 bylo schváleno        
 
4  Informace o výsledku revizní  kontroly za rok 2020 

Přítomní dostali Zprávu o provedených kontrolách plnění rozpočtu a zprávu hospodaření 
Svazku obcí za rok 2020 s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Předseda přítomné 
informoval o složení revizní komise. Jmenovitě ing. František Novák, Radim Konečný, Petr 
Holcman. Sdělil stav příjmů po konsolidaci ve výši 14 702 824,42 Kč a stav výdajů po 
konsolidaci ve výši 11 110 583,288 Kč. Zpráva revizní komise je přílohou č. 3 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výsledky revizní za rok 2020 
 
 



5  Schválení  výsledku inventarizace za rok 2020 

Přítomní dostali Inventarizační zprávu za rok 2020 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 2020 je přílohou č. 
4.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výsledek Inventarizace za rok 2020 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č.5/2021/VH2 bylo schváleno. 
 
6  Schválení  Závěrečného účtu Svazku obcí  za rok 2020 

Přítomní dostali návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, 
Vacenovice, Vlkoš za rok 2020 s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Jelikož při 
přezkoumání hospodaření Svazku obcí došlo při inventarizaci majetku a závazků došlo 
k nedodržení ustanovení §29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, činil rozdíl  7 442,-- 
Kč, bude závěrečný účet přijat s výhradou. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal 
hlasovat. Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2020 je přílohou č. 5  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje „s výhradou a přijímá nápravné opatření“   
Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany,  
       Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2020 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 6/2021/VH2 bylo schváleno s výhradou. 
 
 
7  Schválení  Účetní  závěrky svazku za rok 2020 

Přítomní dostali Účetní závěrku svazku za rok 2020 s předstihem a měli možnost se k ní 
vyjádřit. Předsedající přítomným shrnul skutečnosti, že výnosy roku 2020 jsou 16 726 345,67 
Kč, náklady roku 2020 jsou ve výši 12 406 317,90 Kč a hospodářský výsledek hlavní činnosti 
je 4 320 027,77 Kč. 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 2020 je přílohou č.6  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Účetní závěrku Svazku obcí Kelčany,  
       Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2020 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 7/2021/VH2 bylo schváleno  
                              
 
8  Schválení  smlouvy o zřízení  věcného břemene 

Přítomní dostali Smlouvu o zřízení věcného břemene s předstihem a měli možnost se k ní 
vyjádřit. Jedná se o všeobecnou smlouvu mezi Svazkem obcí a budoucím povinným. Tím 



budou vlastníci pozemku,  přes který vede vodovod Žlébky s přípojkami, jenž je majetkem 
Svazku obcí. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva o zřízení 
věcného břemene je přílohou č. 7.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 8/2021/VH2 bylo schváleno. 
 
9  Schválení  ceny vodného na rok 2021  

  
Přítomní dostali návrh na cenu vodného v roce 2021 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Předsedající informoval přítomné, že se cena kopíruje cenu společnosti VaK a.s. a 
dále je přidána pevná sazba ve výši 1200,00 Kč za rok, která bude pokrývat provoz vodovodu 
Žlébky. Bude se jednat o dvousložkové účtování vodného v této lokalitě. K návrhu nebyly 
připomínky, předsedající dal hlasovat. Cena vodného na rok 2021 je přílohou číslo 8 
 
 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Cenu vodného na rok 2021 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 9/2021/VH2 bylo schváleno. 
10. Schválení smlouvy o dodávce vody 

Přítomní dostali Smlouvu o dodávce vody s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná 
se o smlouvu mezi dodavatelem Svazkem obcí a odběratelem (fyzickou osobou) na dodávku 
pitné vody v lokalitě Žlébky. K návrhu dána připomínka, aby bylo u paušální částky ve výši 
1200,00 Kč udáno, že se jedná o cenu za rok. To bylo vzato na vědomí. Další připomínky 
nebyly. Předseda dal tedy hlasovat. Smlouva o dodávce vody je přílohou č. 9.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o dodávce vody 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 10/2021/VH2 bylo schváleno        

 
11.  Schválení  rozpočtového opatření  č .  1  

Přítomní dostali návrh Rozpočtového opatření č. 1 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Rozpočtové opatření upravuje příjmy o investiční transfery přijaté od obcí a dále 
příjmy neinvestiční. Ty byly v rozpočtu zahrnuty souhrnně, nyní byly rozděleny dle analytiky. 
Do výdajů byly rozpočtovány výdaje na antigenní testy, stravovací paušál a platby daní a 
poplatků za vypouštění odpadních vod. Rozpočtové změny na straně příjmů jsou 5 000,00 Kč 
na straně výdajů 12 500,00 Kč a financování 7 500,00 Kč. Rozpočtové opatření č. 1 je přílohou 
č. 10.  

 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 5.000,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 12.500,- Kč 

      

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 9.446.0600,- Kč 



výdaje rozpočtu   8.460.000,- Kč 
financování celkem -986.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 1/2021 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 9.451.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 8.472.500,- Kč 
financování celkem - 978.500,- Kč 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 11/2021/VH2 bylo schváleno        

 
 

12. Informace o provozu ČOV 
 
Předsedající přítomné informoval, že pro vyúčtování stočného v jednotlivých obcích 
provádíme kontrolu napojených nemovitostí ve spolupráci s obcemi.  
Bylo to provedeno jak v obci Skoronice tak nyní v obci Vacenovice.  
Další budou probíhat po vyúčtování v jednotlivých obcích 
 
 
 
 
 
 

14. Různé 
 
Předsedající přítomné informoval o podání vyjádření na Krajský soud v Brně ve věci 
sporu s Odvolacím finančním ředitelstvím. Přítomní vyjádření obdrželi také e-meilem. 
 
Předsedající přítomné informoval o chystaných úpravách na ČS U Lihovaru Milotice, 
probíhají jednání s Povodí Moravy, a architektem.  
  
 

            Zasedání bylo ukončeno v 14:00 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2020 

3. Zpráva revizní komise za rok 2020 

4. Inventarizační zpráva za rok 2020 

5. Závěrečný účet svazku za rok 2020 

6. Účetní závěrka za rok 2020 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene 

8. Cena vodného na rok 2021 

9. Smlouva o dodávce vody 

10. Rozpočtové opatření č. 1 

  

 

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

    

Ověři l i :   Milan Sluka                              
    

      František Bíla                                  



Výpis usnesení z valné hromady č. 2/2021  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 28.5.2020 v Miloticích  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2021/VH2    Schválení ověřovatelů zápisu pana Milana Sluky a Františka Bíly 

2/2021/VH2    Schválení programu zasedání 

3/2021/VH2    Schválení Závěrečného vyúčtování stočného za rok 2020 

5/2021/VH2 Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů- Vak, Svazek 

obcí 

5/2021/VH2    Schválení Inventarizace za rok 2020 

6/2021/VH2    Schválení Závěrečného účtu svazku za rok 2020 

7/2021/VH2    Schválení Účetní závěrky za rok 2020 

8/2021/VH2  Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene 

9/2021/VH2 Schválení Ceny vodného na rok 2021 

10/2021/VH2 Schválení Smlouvy o dodávce vody 

11/2021/VH2 Schválení Rozpočtového opatření č. 1  

 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

4/2021/VH 2  Zprávu revizní komise za rok 2020 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------     
    

Ověři l i :       Milan Sluka         _______________ 
    

František Bíla                __________________________ 

 

 


