
Zápis z valné hromady č. 3/2021  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     13.9.2021 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:  15:30 hod. OÚ Vlkoš 

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

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 – František Bíla, Ing. František Novák, 

Mgr. Josef Levek, Ing. Pavel Nenička Dis.  

Radim Konečný 

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 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 – Radima Konečného, Mgr. Josefa 
Levka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Radima Konečného a Mgr. 
Josefa Levka 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2021/VH3 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 zřízení věcného břemene – služebnosti 
4. Odměna předsedovi svazku + odvody za období 1-8/2021 
5. Schválení navýšení mzdy pracovníků Svazku obcí od 2022 
6. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za 1-8/ 2021 
7. Schválení dodavatele energii 2022-2023 
8. Informace k provozu ČOV 
9. Různé 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2021/VH3 bylo schváleno        
 
 
3  Schválení  smlouvy o zřízení  věcného břemene s lužebnosti  

Přítomní dostali Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. 03PO-000XXX (VB 2020-
31) mezi Svazkem obcí a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s předstihem a měli možnost se k ní 
vyjádřit. Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky k projektu „Vlkoš – 
kanalizace“. Cena za věcné břemeno činí 77.306,30 Kč a bude uhrazena z účtu ČNB.  K návrhu 
nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Smlouva o zřízení věcného břemene 
služebnosti je přílohou č. 2 
 

Návrh usnesení:  Valná hromada Smlouvu o zřízení  věcného břemene 
s lužebnosti  

 

Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 3/2021/VH3 bylo schváleno        
 
 
4  Schválení  odměny předsedovi  svazku + odvody za období 1-8/2021 
 
Valná hromada navrhla odměnu  80.000,-- Kč + odvody předsedovi svazku Kč za období  
  1-8/2021  
 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 80.000,-Kč  
         za období 1-8/2021 + odvody. 
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 4/2021/VH3 bylo schváleno. 
 
 
5  Schválení  navýšení mzdy pracovníků Svazku obcí  od roku 2022 

Přítomní dostali tabulku nákladů zvýšení mezd provozních a administrativních pracovníků 
Svazku obcí s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Předseda navrhl navýšení základních 
platů od roku 2022 



Administrativní pracovník o 2000,00 Kč, technici ČOV o  1500,00 Kč. Odměny zůstávají beze 
změn. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Tabulka nákladů mezd je 
přílohou č. 3.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navýšení mezd pracovníků Svazku obcí od 
roku 2022 
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č.5/2021/VH3 bylo schváleno. 
 
6  Informace o  výsledku kontroly hospodaření  z  JMK za 1-8 /  2021  
 
Přítomní byli informováni, že dne 2.9.2021 proběhla dílčí kontrola hospodaření z JMK za 
období 1-7/2021 a byl jim předložen Zápis z dílčího přezkumu hospodaření. Z něj vyplývá, že 
při dílčím přezkumu hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření svazku v budoucnosti. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření 
je přílohou č. 4. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zápis z dílčí kontroly hospodaření 
z JMK za období 1-7/2021 
 
 
                                   
7. Schválení dodavatele energii 2022-2023 
 
Přítomní dostali nabídky na dodávky elektrické energie s předstihem a měli možnost se k nim 
vyjádřit. Předsedající přítomné informoval, že jsme oslovili společnosti  E.ON, MND, Inogy, 
Bohemia energy. Na naši výzvu reagovali jen stávající dodavatel  E.ON a společnost MND, 
kteří cenovou nabídku předložili. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost  E.on. Jedná se 
o jednostložkovou cenovou nabídku na dva roky. V roce 2022 bude cena za MWh činit 
2799,00Kč a v roce 2023 bude cena činit 2258,00Kč za MWh. Společnost MND nabídla ceny 
2615,00Kč MWh, jak na rok 2022, tak rok 2023 což za dva roky vychází cenově výš. 
K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat Nabídky jsou přílohou č.5 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dodavatele energií na rok 2022 a rok 2023  
        společnost E.ON v jednosložkové sazbě pro rok 2022 – 2799,00Kč /MWh  
        a rok 2023 – 2258,--Kč/MWh 
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č.7/2021/VH3 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Informace o provozu ČOV 
 

- Předsedající přítomné informoval o provedení opravy ČS U Lihovaru v Miloticích  
- Předsedající přítomné informoval o účasti na školení s firmou Zemský i o prohlídce 

ČOV Milotice 
-  Informoval o provedených opravách strojovny dosazováků (prasklé potrubí) a výrobě 

konzol na zmíněné potrubí firmou MaBara 
- Upozornil na nutnosti dodělání převodovek na provzdušnění aktivační nádrže II. 
- Převodovky budou uskutečněny dle finančních možností buď do konce roku 2021 či 

v roce následujícím 
 
 

9. Různé 
 
- Předsedající přítomné informoval o obdržení rozsudku ve sporu mezi Svazkem obcí 

a Odvolacím finančním ředitelstvím, které jsme obdrželi. Přítomné informoval, že 
do 14.9.2021 podáváme kasační stížnost k nejvyššímu soudu. 
 

- Předsedající přítomné upozornil na nutné zdražení stočného od roku 2022, 
především kvůli navýšení provozních nákladů, ceny energii, tak abychom pokryly 
tyto náklady. Dle tabulky intenzifikace ČOV, kterou se řídíme se můžeme 
pohybovat v rozmezí 40,00Kč až 44,00Kč. Výši ceny stočného se budeme zabývat 
na další valné hromadě 

  
- Předsedající přítomné vyzval, aby na svých obcích projednali určení podílu obcí na 

majetku Svazku obcí. Tabulku mají k dispozici a bude jim opětovně zaslána. 
Problematiku majetku probereme na další valné hromadě 

 
- Předsedající přítomné informoval o plánované nové výstavbě stavebního obvodu 

B6 ve Vacenovicích. Bylo dohodnuto, že jakmile bude mít Obec Vacenovice 
hotový projekt, půjde celá akce od výběrového řízení, až po dokončení stavby přes 
Svazek obcí.  

 
- Pan Mgr. Josef Levek předložil stížnost občana pana Rostislava Kůřila, který si 

stěžuje na šířící se zápach z kanálů před jeho domem. Problém se bude řešit 
s majitelem kanalizace – Vak Hodonín. 

 
- Pan Radim Konečný předložil žádost pana Josefa Lundy s napojením Rozvojové 

společnosti Kelčany, sídlící v průmyslové oblasti, na místní kanalizaci.  Svazek 
obcí souhlasí s napojením pouze splaškových vod ze sociálních zařízení 
průmyslové zóny Kelčany. Odpaní vody z výrob nebudou napojeny na 
kanalizaci povoleno.  

 
            Zasedání bylo ukončeno v 16:35 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 03PO 

3. Tabulka nákladů zvýšení mezd od roku 2022 

4. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2021 

5. Cenová nabídka dodavatelů energií na roky 2022,2023  

 

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

    

Ověři l i :   Radim Konečný                         
    

      Mgr. Josef Levek                           



Výpis usnesení z valné hromady č. 3/2021  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 13.9.2021 v Miloticích  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2021/VH3    Schválení ověřovatelů zápisu pana Radima Konečného a Mgr. Josefa Levka 

2/2021/VH3    Schválení programu zasedání 

3/2021/VH3    Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

4/2021/VH3 Schválení Odměny předsedovi Svazku obcí za období  1-8/2021 

5/2021/VH3    Schválení navýšení mzdy pracovníků Svazku obcí od 2022 

7/2021/VH3    Schválení dodavatele energií na roky 2022,2023 

 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

6/2021/VH 3  Zprávu z dílčího přezkumu hospodaření Svazku obcí za rok 2021 
 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------     
    

Ověři l i   Radim Konečný                  
    

Mgr. Josef Levek                     

 
 


