
Zápis z valné hromady č. 4/2022  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     29.6.2022 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:  14:00 hod. OÚ Vlkoš 

Ověřovatelé zápisu:     Milan Sluka, Radim Konečný 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 – František Bíla, Radim Konečný, 

Mgr. Josef Levek, Ing. František Novák, 
Ing. Pavel Nenička Dis.  

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni: 0 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 14:00. 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 – Milana Sluku a Radima Konečného. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Milana Sluku a Radima 
Konečného 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2022/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. Schválení Smlouvy o financování  

4. Schválení smlouvy o vyúčtování kanalizace Vlkoš 

5. Odměna předsedovi svazku + odvody za období 1-6/2022 

6. Schválení navýšení mzdy pracovníků Svazku obcí od 1.7.2022 

7. Schválení studie intenzifikace ČOV 

8. Schválení opravy 7 poklopů v obci Milotice v částce cca 100 000,00 Kč 

9. Schválení rozpočtové opatření č. 1 

10. Informace k provozu ČOV 

11. Různé 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2022/VH4 bylo schváleno        
 
 
3  Schválení  Smlouvy o f inancování   

Přítomní dostali Smlouvu o financování mezi Svazkem obcí a Obcí Vacenovice s předstihem a 
měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o financování „Vacenovice – ZTI stavebního obvodu 
B6ů  ve výši 11.596.958,00 Kč. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. 
Smlouva o financování je přílohou č. 2.  
 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje Smlouvu o f inancování 
 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 3/2022/VH4 bylo schváleno        
 
 
 
Po schválení Smlouvy o financování přišel na VH pan František Bíla. Předseda 
konstatoval, že nyní je přítomno 5 členů s hlasovacím právem 
  
 
4  Schválení  smlouvy o vyúčtování  kanalizace Vlkoš  

Přítomní dostali Dodatek č. 5 ke smlouvě o financování kanalizace uzavřené dne 26.9.2016 
mezi Svazkem obcí a Obcí Vlkoš s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Jedná se o 
konečné vyúčtování kanalizace Vlkoš. Obec Vlkoš zaplatila nad rámec smlouvy o financování 
částku 2 243 721,07 Kč. Smluvní strany se dohodly, že tato částky nebude převedena na 
bankovní účet Obce Vlkoš, ale bude ponechána na účtu Svazku obcí, jako finanční prostředky 
pro budoucí investiční akci, která bude realizována v letech 2022 až 2023. Dodatek č. 5 ke 
Smlouvě o financování kanalizace uzavřené dne 26.9.2016  je přílohou č. 3 



 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o financování kanalizace 
uzavřené dne 26.9.2016 
 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 4/2022/VH4 bylo schváleno        
 
 
5  Schválení  odměny předsedovi  Svazku obcí  + odvody za období   

1-6/2022 
 
Valná hromada navrhla předsedovi odměnu ve výši 60 000,-- Kč + odvody za období 1-6/2022. 
K návrhu nebyly připomínky a předsedající dal hlasovat.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku + odvody za 
období 1-6/2022 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 1  
                                  Usnesení č. 5/2022/VH4 bylo schváleno 
 
6  Schválení  navýšení mzdy pracovníků Svazku obcí  od 1.7.2022 

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 1.7.2022. Jedná se o plošné navýšení mzdy všech pracovníků o 3.000,00 Kč hrubého. 
Tabulka nákladů mezd je přílohou č. 4  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navýšení mezd pracovníků Svazku obcí 
 od 1.7. 2022 
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č.5/2022/VH4 bylo schváleno. 
 
7  Schválení  Studie rozšíření  ČOV Milotice  

Přítomní dostali návrh cenové nabídky na Studii rozšíření ČOV Milotice s předstihem a měli 
možnost se k ní vyjádřit. Předsedající přítomné informoval, že cena za vypracování studie je 
195,000,00 Kč bez DPH, DPH 21% 40.950,00 Kč, celková cena za studii včetně DPH je 
235.950,00 Kč. Přítomní se shodli na nutnosti vypracování studie a k návrhu nebyly 
připomínky. Předsedající dal hlasovat. Cenová nabídka studie rozšíření ČOV Milotice je 
přílohou č. 5.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zadání studie rozšíření ČOV Milotice  
        
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 7/2022/VH4 bylo schváleno  
                              
 



8  Schválení  opravy 7 poklopů v obci  Milotice v částce  cca 100.000,00 
Kč 

 
Přítomní byli předem dostali zprávu o monitorování kanalizačních poklopů v obci Milotice 
spolu se zprávou, které poklopy je třeba opravit. Dle monitoringu bylo vybráno 7 poklopů, které 
opravu nutně potřebují. Opravy by byly v rozsahu cca 100 000,00 Kč a provedla by je firma 
WOXI Poklopservis.s.r.o.. K návrhu nebyly připomínky a předsedající dal hlasovat. 
Monitoring je přílohou č. 6 
 
Návrh usnesení: Valná hromada Schvaluje opravu 7 poklopů v obci Milotice firmou 
WOXI Poklopservis.s.r.o. 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 8/2022/VH4 bylo schváleno 
 
 
 
9  Schválení  rozpočtového opatření  č .  1  

  

Přítomní dostali návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Návrh rozpočtového opatření 
č. 1/2022 je přílohou č. 7 

 
Rozpočtové opatření č. 1/2022 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 355.900,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 355.900,- Kč 

      

 

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 9.344.300,- Kč 
výdaje rozpočtu  10.330.300,- Kč 
financování celkem -986.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 1/2022 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 9.700.200,- Kč 
výdaje rozpočtu 10.686.200,- Kč 
financování celkem - 986.000,- Kč 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 9/2022/VH4 bylo schváleno 
 

 
 

10. Informace o provozu ČOV 
 

11.   Různé 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 14:30 hodin.  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Smlouva o financování 

3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o financování kanalizace uzavřené dne 26.9.2016  

4. Tabulka nákladů mezd  

5. Cenová nabídka studie rozšíření ČOV Milotice  

6. Monitoring poklopů 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

 

 

 

 

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

    

Ověři l i :   Milan Sluka                              
    

      Radim Konečný                             



Výpis usnesení z valné hromady č. 4/2022  
 
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 25.4.2022 v Miloticích  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2022/VH4    Schválení ověřovatelů zápisu pana Milana Sluku a Radima Konečného 

2/2022/VH4    Schválení programu zasedání 

3/2022/VH4    Schválení Smlouvy o financování 

4/2022/VH4    Dodatek č. 5 Smlouvy o financování kanalizace uzavřené dne 26.9.2016 
 
5/2022/VH4 Schválení odměny předsedovi Svazku obcí za období 1-6/2022 

6/2022/VH4    Schválení navýšení mezd zaměstnancům od 1.7.2022 

7/2022/VH4    Schválení Studie rozšíření ČOV Milotice  

8/2022/VH4  Schválení opravy poklopů v obci Milotice 

9/2022/VH4    Schválení rozpočtového opatření č. 1/2022 

  

 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

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

Ověři l i :       Milan Sluka                   _______________ 
    

Radim Konečný               __________________________ 

 

 


