
 

 Zápis z valné hromady č. 2/2018  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     6.4.2018 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     14:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Marie Půčková 
       Ing. Jiří Flora 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

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

Další zástupci: Ing. Jiří Flora 

           
 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 14:10. Předseda 
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – Ing. Marii Půčkovou a Ing. Jiřího Floru. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a Ing. 

Jiřího Floru. 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2018/VH2 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. Informace k provozu ČOV 

4. Informace k výstavbě kanalizace 

5. Schválení Dodatku č.3 ke smlouvě č.09031151 SFŽP 

6. Schválení závěrečného vyúčtování stočného za rok 2017 

7. Informace o výsledku revizní kontroly za rok 2017 

8. Schválení Závěrečného účtu svazku za rok 2017 



 

9. Schválení účetní závěrky svazku za rok 2017 

10. Splátka za porušení rozpočtové kázně 

11. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2018/VH2 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
Předseda přítomné informoval: 
- na ČOV probíhá údržba tritonů 
- obdrželi jsme nabídku litinových poklopů s pryžovou výplní, předseda nechává na zvážení, zda 

se tyto poklopy vyzkouší 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice        

4.   Informace k výstavbě kanalizace v obci Vlkoš 

- čerpačka ve Vlkoši zprovozněna 

- do konce dubna má být dokončeno 

- v květnu proběhne konečná kolaudace 

 
5.   Schválení Dodatku č.3 ke smlouvě č.09031151 SFŽP 
        

Návrh dodatku všichni přítomní obdrželi a měli možnost se s ním seznámit. Dodatek je přílohou 
č.2. 

        
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě č.09031151 SFŽP     

       Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2018/VH2 bylo schváleno. 
 

6.  Schválení závěrečného vyúčtování stočného za rok 2017 

 
Předseda seznámil přítomné s tabulkou celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 
cenových předpisů pro vodné a stočné. Vyúčtování je přílohou č. 3. 
K uvedenému nebyly další připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje závěrečné vyúčtování stočného za rok 2017  
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2018/VH2 bylo schváleno. 
 

 
7.   Informace o výsledku kontroly revizní komise za rok 2017 

 
Revizní komise ve složení – Ing. Jiří Flora – předseda, Jan Grombíř, Pavel Polášek provedla dne 
15.2.2018 kontrolu plnění rozpočtu a hospodaření Svazku obcí za rok 2017. Komise neshledala 
žádné nedostatky.  
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o výsledku kontroly revizní komise 

za r.2017. 

 



 

8.  Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2017 
 

Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úředních deskách a na elektronických úředních 
deskách členských obcí. Všichni zástupci valné hromady obdrželi celý návrh včetně všech příloh. 
Jeho součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 a výkaz pro 
hodnocení a plnění rozpočtu k 31.12.2017. Viz. příloha č.4. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad  
                              

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 5/2018/VH2 bylo schváleno. 

 
9.  Schválení účetní závěrky Svazku obcí za rok 2017 

 
Všichni zástupci valné hromady obdrželi podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2017, včetně 
návrhu protokolu o schválení účetní závěrky viz.příloha č.5 . Předseda přednesl protokol o schválení 
účetní závěrky svazku. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad  
                              

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 6/2018/VH2 bylo schváleno. 
 

10. Splátka za porušení rozpočtové kázně 
       

Do 23.4.2018 má být uhrazena 1. splátka sankce za porušení rozpočtové kázně, soud doposud   
neproběhl. Předseda žádá jednotlivé představitele obcí o zaslání příspěvku na tuto splátku, která byla 
odsouhlasena v rozpočtu na rok 2018.  
Obce Vacenovice a Milotice zašlou částku, která připadá na každou obec rovným dílem. Ostatní obce 
zašlou částku dle počtu obyvatel. Na splátku bude chybět 409 299,-Kč. 
Banka svazku odmítla financovat poptávaný úvěr. Svazek zatím uhradí chybějící částku z vlastních 
zdrojů.  

      
11 .Různé 
 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 15:50 hodin.  

 

Pří lohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Dodatek č.3  ke smlouvě č.09031151 SFŽP 
3.  Závěrečné vyúčtování  s točného 2017 
4. Zpráva revizní komise 
5.  Závěrečný účet  2017 
6.  Účetní  závěrka za rok 2017 

 



 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Marie Půčková                   
    

 Ing. Jiří Flora                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 2/2018  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 6.4.2018 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2018/VH2 ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a Ing. Jiřího Floru 
 
2/2018/VH2 navržený program jednání 
 
3/2018/VH2           Dodatek č.3 ke smlouvě č.09031151 SFŽP 
 
4/2018/VH2 Závěrečné vyúčtování stočného 2017 
 
5/2018/VH2 Závěrečný účet svazku za rok 2017 
 
6/2018/VH1 Účetní závěrku svazku za rok 2017 
 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výstavbě kanalizace ve Vlkoši 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Marie Půčková       
 

 Ing. Jiří Flora               

 

 

 


