
 

 Zápis z valné hromady č. 3/2018  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     25.6.2018 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     16:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. František Novák 
       Mgr. Josef Levek 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 3 - Ing. František Novák, Mgr. Josef Levek, Ing. 
Pavel Nenička 

Další zástupci: Ing. Jiří Flora, Milan Sluka 

           
 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 16:10. Předseda konstatoval, 
že jsou přítomni 3 členové s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – Ing. Františka Nováka a Mgr. Josefa 
Levka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a Mgr. 

Josefa Levka 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

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

4. Informace k výstavbě kanalizace 

5. Schválení Pojistné smlouvy na ČOV 

6. Schválení Příkazní smlouvy k výkonu práv a povinností pověřence  

7. Schválení Příkazní smlouvy k provedení poradenství 

8. Schválení Směrnice o ochraně osobních údajů 



 

9. Schválení Smlouvy o poskytování hostingových služeb 

10. Schválení odměny předsedovi svazku 

11. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2018/VH3 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
Předseda přítomné informoval: 
- 26.6.2018 proběhne oprava ČS Vacenovice. Firma Zemský Rohatec vymění patní kolena 
- Ing. Novák se dotazuje na opravu ČS Stanoviska – Ing. Nenička nejsou momentálně peníze  
- 26.6. 2018 proběhne výměna tritonu na ČOV 
- Obec Milotice požaduje stanovisko k výstavbě tlakové kanalizace v lokalitě U Lihovaru. S tímto 

řešením předseda nesouhlasí, za nevhodné řešení to považují i Ing. Novák a Ing. Flora. Mgr. 
Levek namítá, že v případě vybudování tlakové kanalizace si za přípojku bude zodpovídat 
majitel sám. Členové svazku doporučují výstavbu jedné centrální čerpací stanice pro tuto 
lokalitu, do které bude zaústěna gravitační stoka.  

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice        

4.   Informace k výstavbě kanalizace v obci Vlkoš 

- stavba je v předčasném užívání, 27.6.proběhne schůzka před vydáním kolaudačního rozhodnutí 

- kanalizace v Kelčanech je zkolaudována 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o výstavbě kanalizace ve Vlkoši        

 
5.   Schválení Pojistné smlouvy na ČOV 

Předseda nechal nově nacenit pojištění ČOV. Jelikož návrh obdržel před konáním VH a nemohl se 
s ním dříve seznámit, zjistil nedostatky až při jednání VH. Nepřesné informace uvedené v návrhu 
smlouvy se projednají a bude řešeno na příštím zasedání VH. 

        
6.  Schválení Příkazní smlouvy k výkonu práv a povinností pověřence  

 
Všichni zástupci valné hromady obdrželi Návrh příkazní smlouvy k výkonu práv a povinností 
pověřence a měli možnost se s ní seznámit. K uvedenému nebyly připomínky, předsedající dal 
hlasovat. Smlouva je přílohou č.2. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu k výkonu práv a povinností 

pověřence 
                              
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2018/VH3 bylo schváleno. 
 
 
7.  Schválení Příkazní smlouvy k provedení poradenství  

 
Všichni přítomní obdrželi Návrh příkazní smlouvy k provedení poradenství a měli možnost se s ní 
seznámit. K uvedenému nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva je přílohou č.3. 
 



 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu k provedení poradenství 
                              
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2018/VH3 bylo schváleno. 
 
 

8.  Schválení Směrnice o ochraně osobních údajů 

 
Směrnice o ochraně osobních údajů byla členům VH poskytnuta s předstihem. Ke směrnici opět 
nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Směrnice je přílohou č.4. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Směrnici o ochraně osobních údajů       
                        
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2018/VH3 bylo schváleno. 
 

9.  Schválení Smlouvy o poskytování hostingových služeb 

Dne 25. května 2018 vešlo v účinnost Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/697 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které ukládá všem správcům osobních 
údajů povinnost uzavřít se zpracovateli písemnou smlouvu.  
Protože využíváme služeb datového centra a naše data jsou uložena na serverech společnosti ALIS, 
která s nimi provádí operace, jako je např. zálohování, aktualizace software, ochrana a zabezpečení 
dat. Předložili nám smlouvu, která obsahuje všechny povinné náležitosti dle Nařízení a zavádí 
povinnost platit za využívání datového centra roční poplatek. Výše poplatku je stanovena dle 
datového prostoru, který zabírají data. Smlouva je přílohou č.5. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvy o poskytování hostingových služeb 
                        
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2018/VH3 bylo schváleno. 
 
10.  Schválení odměny předsedovi svazku 
 

Valná hromada navrhla odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč za období 1-6/2018.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč za 

období 1-6/2018. 
                              
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0 

      Usnesení č. 7/2018/VH3 bylo schváleno. 
      
11 .Různé 
 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 17:20 hodin.  

 

 

 



 

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2. Příkazní smlouva k výkonu práv a povinností pověřence 
3. Příkazní smlouva k provedení poradenství 
4. Směrnice o ochraně osobních údajů 
5. Smlouva o poskytování hostingových služeb 

 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák                   
    

 Mgr. Josef Levek                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 3/2018  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 25.6.2018 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2018/VH3 ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a Mgr. Josefa Levka 
 
2/2018/VH3 navržený program jednání 
 
3/2018/VH3           Příkazní smlouvu k výkonu práv a povinností pověřence 
 
4/2018/VH3 Příkazní smlouvu k provedení poradenství 
 
5/2018/VH3 Směrnici o ochraně osobních údajů 
 
6/2018/VH3 Smlouvu o poskytování hostingových služeb 
 
7/2018/VH3 Odměnu předsedovi svazku 
 
 
 
   
     
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.  Frant išek Novák       
 

 Mgr. Josef Levek               

 

 

 


