
 Zápis z valné hromady č. 4/2020  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     28.8.2020 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     9:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     František Bíla, Milan Sluka 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 4 – František Bíla, Ing. František Novák, Mgr. 
Josef Levek, Ing. Pavel Nenička Dis.  

Další zástupci:     Milan Sluka, Ing. Jana Bačíková 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, Dis. zahájil jednání valné hromady v 9:00. 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 – Františka Bílu a Milana Sluku. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Františka Bílu a Milana Sluku 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2020/VH4 bylo schváleno. 

 
2  Schválení  programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Navrhl doplnit bod číslo 5 - Schválení příkazní smlouvy č. 10/2020, bod číslo 6 – Schválení 
příkazní smlouvy č. 11/2020 mezi Svazkem obcí a ing. Jaroslavem Bartoníčkem. 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 Smlouva o postoupení smlouvy o dílo 

4. Schválení Smlouva o financování stavebních prací 

5. Schválení Příkazní smlouvy č. 10/2020 

6. Schválení Příkazní smlouvy č. 11/2020 



7. Informace o výsledku dílčí kontroly hospodaření z JMK za období 1-7 2020 

8. Informace k provozu ČOV 

9. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2020/VH4 bylo schváleno        
 
3  Schválení   Smlouvy o postoupení  smlouvy o dí lo  

Přítomní dostali Smlouvu o postoupení smlouvy o dílo mezi Obcí Vacenovice a Svazkem obcí 
s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o postoupení Smlouvy o dílo č. 02-0523 na 
zhotovení stavby „ Vacenovice – VODOVOD –SKLEPY V TRATI ŽLÉBKY“ uzavřené dne 17.6.2020 
mezi postupitelem a zhotovitelem VHS Břeclav s.r.o. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o 
hlasovat. Smlouva o postoupení smlouvy o dílo je přílohou č. 2.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o postoupení smlouvy o dílo  

 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2020/VH4 bylo schváleno        
 
4  Schválení  Smlouvy o f inancování  stavebních prací   

Přítomní dostali Smlouvu o financování stavebních prací s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. 
Jedná se o smlouvu mezi Svazkem obcí a Obcí Vacenovice jejímž předmětem je spolufinancování 
vodovodu v obci Vacenovice a s touto stavbou souvisejících výdajů. Stavbu zajišťuje Svazek obcí a činí 
tak prostřednictvím Smlouvy o dílo č. 02-0523 na zhotovení stavby „Vacenovice – VODOVOD – 
SKLEPY V TRATI ŽLÉBKY“ uzavřené dne 17.6.2020. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal 
hlasovat. Smlouva financování stavebních prací je přílohou č. 3. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o financování stavebních prací 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2020/VH4 bylo schváleno     
 
 
5  Schválení  Příkazní  smlouvy č.  10/2020 

Přítomní dostali Příkazní smlouvu č. 10/2020 s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o 
zařízení výkonu technického dozoru investora na stavbu „Vacenovice – VODOVOD – SKLEPY 
V TRATI ŽLÉBKY“ mezi Svazkem obcí a Ing. Jaroslavem Bartoníčkem. Technický dozor bude 
vykonáván v období od 28.8.2020 do 28.11.2020 a příkazníkovi náleží odměna  ve výši 34 485,00 kč 
vč. DPH. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Příkazní smlouva č. 10/2020 je 
přílohou č.4. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu č. 10/2020 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 5/2020/VH4 bylo schváleno     
 



 
6  Schválení  Příkazní  smlouvy č.  11/2020 

 

Přítomní dostali Příkazní smlouvu č. 11/2020 s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o 
zařízení výkonu autorského dozoru investora na stavbu „Vacenovice – VODOVOD – SKLEPY 
V TRATI ŽLÉBKY“ mezi Svazkem obcí a Ing. Jaroslavem Bartoníčkem. Autorský dozor bude 
vykonáván v období od 28.8.2020 do 28.11.2020 a příkazníkovi náleží odměna  ve výši 9 075,00 kč vč. 
DPH. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Příkazní smlouva č. 11/2020 je přílohou 
č.5. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu č. 11/2020 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 6/2020/VH4 bylo schváleno     
 
7  Informace o výsledku dílčí  kontroly hospodaření  z  JMK za období  1-7/2020  

  
Přítomní byli informováni, že dne 27.8.2020 proběhla kontrola hospodaření z JMK za období 1-7/2020 
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. 6. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zápis z dílčí kontroly hospodaření z JMK za 
období 1-7/2020 
 
8  Informace k provozu ČOV 
- Předsedající přítomné informoval o opravách hrubého předčištění na ČOV Milotice   
- Nové čele na ČS Sv. Anna ve Vacenovicích – budou dodány v termínu,  
- V září bude provedeno čištění ČS  
- V Miloticích dochází k výměně poklopů kanalizace a opravy kaverny na ulici Školní  
 
9  Různé 

 Předsedající přítomné informoval o dlužníkovi paní Petruchové z Vacenovic, které byla zaslána 
předžalobní upomínka, z důvodu opětovného neplacení stočného 
 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 9:40 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Smlouva o postoupení smlouvy o dílo 

3. Smlouva o financování stavebních prací 

4. Příkazní smlouva č. 10/2020 

5. Příkazní smlouva č. 11/2020 

6. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření 

 

 

 

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

    

Ověři l i :   Milan Sluka                              
    

      František Bíla                        



Výpis usnesení z valné hromady č. 42020  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 28.8.2020 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2020/VH4    Schválení ověřovatelů zápisu pana Milana Sluky, Františka Bíly 

2/2020/VH4    Schválení programu zasedání 

3/2020/VH4    Smlouva o postoupení smlouvy o dílo 

4/2020/VH4    Smlouva o financování stavebních prací 

5/2020/VH4 Příkazní smlouva č. 10/2020 

6/2020/VH4 Příkazní smlouva č. 11/2020 

 

 
 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření 

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

Ověři l i :       Milan Sluka                  _______________ 
    

            František Bíla                     __________________________ 

 


