
 

 Zápis z valné hromady č. 4/2018  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     13.8.2018 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     9:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Marie Půčková 
       Konečný Radim 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

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

Další zástupci: Milan Sluka 

           
 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 9:00. 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 – Ing. Marii Půčkovou a pana Radima 
Konečného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a pana 
Radima Konečného 

 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2018/VH4 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. Uzavření financování kanalizace Vlkoš + projednání dodatku o financování č.4 

5. Schválení kanalizačního řádu kanalizace Vlkoš 

6. Projednání Smlouvy o provozování Kelčany a Dodatku ke smlouvě o provozování Vlkoš 

7. Dohoda o postoupení práv a povinností ke stavbě Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace 



 

8. Schválení Smlouvy o příkazu č.32/18 Vlkoš- Díly U Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o. - výkon 
práv a povinností zadavatele) 

9. Schválení Smlouvy o dílo č.30/18 Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o. - zpracování 
žádosti o dotaci) 

10. Schválení Smlouvy o dílo č.31/18 Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o. - zpracování 
vyúčtování a závěrečného vyhodnocení) 

11. Projednání ceny elektrické energie na rok 2019 

12. Různé 

 
     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

              Usnesení č. 2/2018/VH4 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
Předseda přítomné informoval: 
- Přišlo rozhodnutí o nařízení přezkoumání rozhodnutí -Odvolací finanční ředitelství nařizuje 

přezkoumání rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Jelikož správce dane po 
vydání platebních výměrů na odvod zjistil, že došlo ke zřejmé chybě při výpočtu výše porušení 
rozpočtové kázně, vydal rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, kterým bylo rozhodnuto o 
opravě chyby v počtech v platebním výměru na odvod do Národního fondu tak, že původně 
vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 081,00 Kč byl opraven nově na odvod 
za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 810,00 Kč, a rozhodnutí o opravě zřejmých 
nesprávností, kterým bylo rozhodnuto o opravě zřejmé chyby v počtech v platebním výměru na 
odvod do SFŽP tak, že původně vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 593,00 
Kč byl opraven nove na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 930,00 Kč 

- Ing. Půčková se dotazuje na možnost opravy dešťových kanálů/poklopů – Ing. Nenička navrhuje 
možnost řešit opravu přes svazek s tím, že platbu provede obec Skoronice  

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

4.   Uzavření financování kanalizace Vlkoš + projednání dodatku o financování č.4 

 -    27.6.bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, financování není doposud uzavřeno, z důvodu jednání                 
ohledně vystavení penále za nedodržení termínu  

-    v Nové ulici je potřeba vyřešit opravu kanalizačních přípojek, které jsou v havarijním stavu, oprava 
bude řešena přes svazek, financována z rozpočtu obce Vlkoš 

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

 
5.   Schválení kanalizačního řádu kanalizace Vlkoš 

Předseda konstatoval, že kanalizační řád všichni přítomní obdrželi s předstihem a měli možnost se 
s ním seznámit. Kanalizační řád je přílohou č. 2. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Kanalizační řád kanalizace Vlkoš 
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2018/VH4 bylo schváleno. 
        

6.  Projednání Smlouvy o provozování Kelčany a Dodatku ke smlouvě o provozování Vlkoš 

 
Všichni zástupci valné hromady obdrželi Návrh smlouvy o provozování Kelčany a Návrh dodatku 
ke smlouvě o provozování Vlkoš a měli možnost se s ní seznámit. K uvedenému nebyly 
připomínky. Smlouva je přílohou č.3 a 4. 



 

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Smlouvu o provozování Kelčany a Dodatek 

ke smlouvě o provozování Vlkoš 
                              

7.  Dohoda o postoupení práv a povinností ke stavbě Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace 

     Obec Vlkoš má zpracován projekt a je vydáno stavební povolení k provedení stavby vodního díla   
„Vlkoš – Díly u Skoronice, Kanalizace“. Stavba bude rovněž řešena stejně jako předchozí dílo. 
Všichni přítomní obdrželi Dohodu o postoupení práv a povinností ke stavbě Vlkoš-Díly u Skoronic, 
kanalizace a měli možnost se s ní seznámit. K uvedenému nebyly připomínky, předsedající dal 
hlasovat. Dohoda je přílohou č.5. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností ke stavbě 

Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

     Usnesení č. 4/2018/VH4 bylo schváleno. 
 

8.  Schválení Smlouvy o příkazu č.32/18 Vlkoš- Díly U Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o. - výkon 
práv a povinností zadavatele) 
 

Smlouva o příkazu č.32/18 Vlkoš- Díly U Skoronic, kanalizace byla členům VH poskytnuta 
s předstihem. Ke smlouvě opět nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva je přílohou 
č.6. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o příkazu č.32/18 Vlkoš- Díly U Skoronic, 

kanalizace 
                        
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2018/VH4 bylo schváleno. 
 

9.   Schválení Smlouvy o dílo č.30/18 Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o. - zpracování   
žádosti o dotaci) 
Smlouva o dílo č.30/18 Vlkoš- Díly U Skoronic, kanalizace byla členům VH poskytnuta 
s předstihem. Ke smlouvě opět nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva je přílohou 
č.7. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o dílo č.30/18 Vlkoš-Díly u Skoronic, 

kanalizace                        
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2018/VH4 bylo schváleno. 
 

10.  Schválení Smlouvy o dílo č.31/18 Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o. - zpracování 
vyúčtování a závěrečného vyhodnocení) 
Smlouva o dílo č.31/18 Vlkoš- Díly U Skoronic, kanalizace byla členům VH poskytnuta 
s předstihem. Ke smlouvě opět nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva je přílohou 
č.8. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o dílo č.31/18 Vlkoš-Díly u Skoronic, 
kanalizace                        

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
    Usnesení č. 7/2018/VH4 bylo schváleno. 
 
 

      



 

11 . Projednání ceny elektrické energie na rok 2019  

Byli osloveni 4 dodavatele energií k vytvoření nabídky. Nabídky jsme obdrželi 3. Jako nevýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka od E.on. Předseda byl pověřen k  uzavření smlouvy na dodávku energií 
na rok 2019. Nabídky jsou přílohou č. 9. 

 
    Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku k sepsání Smlouvy o dodávce 

elektrické energie. 
    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                           Usnesení č. 8/2017/VH4 bylo přijato. 
 

12 . Různé 

Předseda upozornil na možnost nedostatku financí ke konci roku z důvodu převodu přeplatku na    
DPH na splátku porušení rozpočtové kázně a nedoplatku příspěvku obce Milotice a Vacenovice na  
splátku za porušení rozpočtové kázně. 

 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 10:15 hodin.  

 

Pří lohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2. Kanalizační řád kanalizace Vlkoš 
3. Smlouva o provozování Kelčany 
4. Dodatek ke smlouvě o provozování Vlkoš 
5. Dohoda o postoupení práv a povinností ke stavbě Vlkoš-Díly u Skoronice, kanalizace 
6. Smlouva o příkazu č. 32/18 Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o.- výkon práv a 

povinností zadavatele) 
7. Smlouva o dílo č. 30/18 Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o.- zpracování žádosti o 

dotaci) 
8. Smlouva o příkazu č. 31/18 Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace (PMCS s.r.o.- zpracování 

vyúčtování a závěrečného vyhodnocení) 
9. Nabídky cen energií na rok 2019 

 
 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Marie Půčková                   
    

 Radim Konečný                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 4/2018  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 13.8.2018 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2018/VH4 ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a pana Radima Konečného 
 
2/2018/VH4 navržený program jednání 
 
3/2018/VH4           Kanalizační řád kanalizace Vlkoš 
 
4/2018/VH4 Dohodu o postoupení práv a povinností ke stavbě Vlkoš-Díly u Skoronice, kanalizace 
 
5/2018/VH4 Smlouvu o příkazu č. 32/18 Vlkoš- Díly U Skoronic, kanalizace  

 
6/2018/VH4 Smlouvu o dílo č. 30/18 Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace 
 
7/2018/VH4 Smlouvu o dílo č. 31/18 Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace 
 
8/2018/VH4 cenu elektrické energie na rok 2019 
 
 
   
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výstavbě kanalizace ve Vlkoši 
3. Smlouvu o provozování kanalizace Kelčany a Dodatek ke smlouvě o provozování Vlkoš 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Marie Půčková         
 

 Radim Konečný               

 

 

 


