
 Zápis z valné hromady č. 3/2020  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     30.6.2020 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Radim Konečný, František Bíla 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 4 – František Bíla, Ing. František Novák, Radim 
Konečný, Ing. Pavel Nenička Dis.  

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, Dis. zahájil jednání valné hromady v 15:30. 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 – Radima Konečného a Františka Bílu. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Radima Konečného a Františka 
Bílu 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2020/VH3 bylo schváleno. 

 
2  Schválení  programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Navrhl doplnit bod číslo 4 - Schválení smlouvy o dílo č. 20Zak009 mezi Svazkem obcí a 
společností Huber CS spol. s r.o. Brno. 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 pojištění majetku mezi Svazkem obcí a Generali Česká pojišťovna  

4. Schválení Smlouvy o dílo č. 20Zak009  

5. Schválení odměny předsedovi svazku + odvody 



6. Projednání možnosti výstavby vodovodu Žlébky v obci Vacenovice 

7. Informace k provozu ČOV 

8. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2020/VH3 bylo schváleno        
 
3  Schválení   Smlouvy o pojištění  majetku mezi  Svazkem obcí  a  General i  

Česká pojišťovna  

Přítomní dostali Smlouvu o pojištění majetku mezi Svazkem obcí a Generali Česká pojišťovna 
s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o pojištění majetku od 1.7.2020, neboť platná 
smlouva končí dne 30.6.2020. Dosud byla pojistka ve výši 87.150,-- Kč za rok. Nová pojistka je ve výši 
84.055,25 Kč za rok. Důležité pro nás ve smlouvě je zejména pojištění odpovědnosti až do výše 30 mil. 
Kč. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Smlouva o pojištění majetku 
č.4281728945 je přílohou č. 2.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o pojištění majetku  

 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2020/VH3 bylo schváleno        
 
4  Schválení  Smlouvy o dí lo  č .  20Zak009  

Přítomní dostali Smlouvu o dílo č. 20Zak009 s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o 
smlouvu mezi Svazkem obcí a společností HUBER CS spol. s r.o. Brno, dle které bude provedena 
dodávka a montáž mechanických česlí na ČS Sv. Anna ve Vacenovicích v hodnotě 386. 200,--Kč. 
Výroba česlí začne schválením smlouvy a potrvá cca 3 měsíce. Do pěti měsíců by měly být namontovány 
na ČS Sv. Anna. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva o dílo č. 20Zak009 
je přílohou č. 3. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o dílo č. 20Zak009 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2020/VH3 bylo schváleno     
 
 
5  Schválení  odměny,  plus odvody předsedy svazku 

 
      Valná hromada navrhla odměnu 60.000,- kč + odvody předsedovi svazku za období 1-6/2020  
 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč +                           

odvody za období 1-6/2020. 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 

      Usnesení č. 5/2020/VH3 bylo schváleno. 
 



6  Projednání  možnosti  výstavby vodovodu Žlébky v obci  Vacenovice  
 

Zástupce obce Vacenovice Ing. František Novák informoval přítomné, že v lokalitě vinných sklepů 
Žlébky ve Vacenovicích chtějí realizovat výstavbu vodovodu. Rádi by výstavbu realizovali přes Svazek 
obcí. Vodovod bude v majetku svazku, provozovat jej bude Svazek, veškeré náklady na stavbu a provoz 
vodovodu bude hradit obec Vacenovice. Vyúčtování bude probíhat následovně - svazek přeúčtuje obci 
stav hlavního vodoměru. Vyúčtování podružných vodoměrů u sklepů bude dělat obec Vacenovice sama.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s výstavbu vodovodu v lokalitě Žlébky Vacenovice.  
 
 
7  Informace o provozu ČOV 
 
Vzhledem k nepřítomnosti zástupců obce Milotice, tento bod neprojednáván.  
Nutno dořešit Kavernu č.p. 151 v Miloticích 
 
 
8  Různé 

 Předsedající přítomné informoval o možnosti uspořádat Den otevřených dveří na ČOV Milotice. 
Přítomným se návrh líbil a shodli se, že den uspořádají po letních prázdninách. Začátek září 2020 
 
 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 16:10 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Smlouvu o pojištění majetku mezi Svazkem obcí a Generali Česká pojišťovna  

3. Smlouvu o dílo č. 20Zak009  

 

 

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

    

Ověři l i :   Radim Konečný                         
    

      František Bíla                       



Výpis usnesení z valné hromady č. 32020  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 30.6.2020 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2020/VH3    Schválení ověřovatelů zápisu pana Radima Konečného, Františka Bílu 

2/2020/VH3    Schválení programu zasedání 

3/2020/VH3    Smlouvu o pojištění majetku mezi Svazkem obcí a Generali Česká pojišťovna 

4/2020/VH3    Schválení Smlouvu o dílo č. 20Zak009  

5/2020/VH Schválení odměny předsedy svazku + odvody za 1-6/2020 
 
 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Výstavbu vodovodu v lokalitě Žlébky Vacenovice  
2. Uspořádání dne otevřených dveří na ČOV Milotice 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------       
  

Ověři l i :       Radim Konečný              _______________ 
    

            František Bíla                     __________________________ 

 


