
Zápis z valné hromady č. 5/2022  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     12.9.2022 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:  15:30 hod. OÚ Vlkoš 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. František Novák, Mgr. Josef Levek 

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 15:30. 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. 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 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2022/VH5 bylo schváleno. 

 
2  Schválení  programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
valné hromady. Navrhl doplnit bod číslo 6 – schválení dohody o postoupení práv a povinností 
ke stavbě: „Milotice, kanalizace v ulici Záluží – stoka AK1“. 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 zřízení věcného břemene 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 2 

5. Schválení odměny předsedovi + odvody za období 7-9/2022 

6. Schválení Dohody o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Milotice, kanalizace v ulici 

Záluží – stoka AK1“ 

7. Informace o provozu ČOV 

8. Různé 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2022/VH5 bylo schváleno        
 
 
3  Schválení  Smlouvy o zřízení  věcného břemene  

Přítomní dostali Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Svazkem obcí a Jihomoravským 
krajem s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Smlouva se již jednou schvalovala, ale 
vzhledem k tomu, že došlo k rozdělení parcel, musí se upravit a schválit znovu. Částka již byla 
uhrazena a hradit se nebude. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Smlouva 
o zřízení věcného břemene je přílohou č. 2.  
 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje Smlouvu zřízení  věcného 
břemene 

 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 3/2022/VH5 bylo schváleno        
 
 
 
 
4  Schválení  Rozpočtového opatření  č .  2  

Přítomní dostali návrh Rozpočtového opatření č. 2/2022 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Rozpočtové opatření upravuje příjmy a výdaje o stavbu na Vacenovice ZTI stavebního 
obvodu B6.Jedná se o Návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 je přílohou č.3 

 
Rozpočtové opatření č. 1/2022 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 11.597.000 ,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 11.597.000,- Kč 

      

 

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu  9.920.300,- Kč 
výdaje rozpočtu  10.330.300,- Kč 



financování celkem -410.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 2/2022 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 21.873.200,- Kč 
výdaje rozpočtu 22.283.200,- Kč 
financování celkem - 410.000,- Kč 

 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022 
 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 4/2022/VH5 bylo schváleno        
 
 
5  Schválení  odměny předsedovi  Svazku obcí  + odvody za období   

7-9/2022 
 
Valná hromada navrhla předsedovi odměnu ve výši 30 000,-- Kč + odvody za období 7-9/2022. 
K návrhu nebyly připomínky a předsedající dal hlasovat.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku + odvody za 
období 7-9/2022 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 5/2022/VH5 bylo schváleno 
 
6  Schválení  Dohody o postoupení  práv a povinností  ke stavbě:  

„Milotice,  kanal izace v ul ici  Záluží  –  stoka AK1“ 

Přítomní dostali návrh Dohody o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Milotice, kanalizace 
v ulici Záluží – stoka AK1“ s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o smlouvu 
mezi Svazkem obcí a Obcí Milotice o prodloužení kanalizace v ulici Záluží cca o 30 m. Stavba 
bude realizována přes Svazek obcí. Dohoda o postoupení práv a povinností ke stavbě „Milotice, 
kanalizace v ulici Záluží – stoka AK1“ je přílohou č. 4  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností ke 
stavbě: „Milotice, kanalizace v ulici Záluží – stoka AK1“     
                          
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č.6/2022/VH5 bylo schváleno. 
 
 

 
 

7. Informace o provozu ČOV 
 - v týdnu od 26.-30.9.2022 proběhne v obci Milotice oprava 7ks kanálových poklopů firmou 
Poklop systém 
- v pátek 16.9.2022 proběhne jednání s  firmou Aquaprocon na vybudování fotovoltaiky na 
ČOV Milotice 



 
8  Různé 

 
Předseda přítomné informoval, že příští rok v 1Q bude splaceno SFŽP 
 
Soud s FU dle pana Macka by mohl být do konce roku 2022 
 
 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 16:00 hodin.  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2022  

4. Dohoda o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Milotice, kanalizace v ulici Záluží  

            – stoka AK1“     

 

 

 

 

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

    

Ověři l i :   Ing.  Frant išek Novák                 
    

    Mgr. Josef Levek                             



Výpis usnesení z valné hromady č. 5/2022  
 
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 12.9.2022 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2022/VH5    Schválení ověřovatelů zápisu pana ing. Františka Nováka a Mgr. Josefa Levka 

2/2022/VH5    Schválení programu zasedání 

3/2022/VH5    Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene 

4/2022/VH5    Schválení rozpočtového opatření 2/2022 
 
5/2022/VH5 Schválení odměny předsedovi Svazku obcí za období 7-9/2022 

6/2022/VH5  Schválení Dohody o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Milotice, 

                       kanalizace v ulici Záluží  – stoka AK1“     

 

 

 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

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

Ověři l i :       Ing.  Frant išek Novák      _______________ 
    

Mgr. Josef Levek               __________________________ 

 

 


