
 Zápis z valné hromady č. 5/2020  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     30.9.2020 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. František Novák, Mgr. Josef Levek 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 – František Bíla, Ing. František Novák, Mgr. 
Josef Levek, Ing. Pavel Nenička Dis., Radim 
Konečný  

Další zástupci:     0 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, Dis. zahájil jednání valné hromady v 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. 1/2020/VH5 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 Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software číslo: 
SML-01592/20. 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 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 02-0523 



4. Schválení Rozpočtového opatření číslo 2 

5. Schválení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-01592/20 

6. Informace k provozu ČOV 

7. Různé  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2020/VH5 bylo schváleno        
 
 
 
3  Schválení   Dodatku čís lo  1 smlouvy o dí lo  čís lo  02-0523  

Přítomní dostali Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo 02-0523 mezi  Svazkem obcí a společností VHS 
Břeclav s.r.o. s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Jedná se o úpravu rozpočtu na dílo „ 
Vacenovice – VODOVOD –SKLEPY V TRATI ŽLÉBKY“, kdy díky změně technologie došlo ke 
snížení celkové částky o 96 998,44 Kč bez DPH. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele se 
sjednává na 1 583 166,62 Kč bez DPH. Sazba DPH činí 21% a činí 332 464,99 Kč. Celková cena díla 
včetně DPH pak činí 1 915 631,61 Kč. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. 
Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo 02-053 je přílohou č. 2.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo 02-0523  

 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2020/VH5 bylo schváleno        
 
 
 
4  Schválení  Rozpočtového opatření  čís lo2 
 

Přítomní dostali Rozpočtové opatření číslo 2 a měli možnost se k němu vyjádřit. Jelikož jsme akci 
„Vacenovice – VODOVOD –SKLEPY V TRATI ŽLÉBKY“ neměli v rozpočtu na rok 2020 museli 
jsme rozpočet upravit o vzájemné transfery mezi Obcí Vacenovice a Svazkem obcí.  
 
Rozpočtové opatření č. 2/2020 
 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 1.619.200,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 1.619.200,- Kč 

      

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 11.989.400,- Kč 
výdaje rozpočtu 7.934.200,- Kč 
financování celkem -4.055.200,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 2/2020 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 13.608.600,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.553.400,- Kč 
financování celkem - 4.055.200,- Kč 

 

K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Rozpočtové opatření číslo 2 je přílohou č. 3.  



 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2020/VH5 bylo schváleno     
 
 
 
5  Schválení  Smlouvy o poskytnutí  práv k užívání  software čís lo:  SML-

01592/20 

Přítomní dostali Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-01592/20 s předstihem a měli 
možnost se k ní vyjádřit. Jedná se smlouvu mezi Svazkem obcí a firmou ALIS spol. s.r.o., která nám 
poskytuje software KEO 4. Jelikož ke konci roku 2020 končí podpora programu KEO W, který nyní 
využíváme, musíme dokoupit potřebné moduly pro program KEO 4. Ten nyní využíváme jen pro 
účtování majetku, mezd a spisové služby. Cena za potřebné moduly činí 25 390,00 Kč bez DPH + roční 
poplatek 6910,00 Kč za RUP. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva o 
poskytnutí práv k užívání software číslo : SML-01592/20 je přílohou č.4. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu č. 10/2020 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 5/2020/VH5 bylo schváleno     
 

 
 

6  Informace k provozu ČOV 
 

- Předsedající přítomné informoval o opravách na ČOV Milotice 
Firma Redis – provedla opravu tenzometrického snímače hladiny dešťové zdrže.  

           Firma Fontána R – provedla opravu zařízení SČČ VM 600, v.č. 5822/04/13A- výměnu  
        převodovky rotačního kartáče. 
 
     

Firma Huber – dodá nové čele na ČS Sv. Anna ve Vacenovicích do konce října  
 
 
 

7  Různé 

 Předsedající přítomné informoval chystaném projektu s obcí Milotice „MILOTICE – TI 
LOKALITA ZÁLUŽÍ- VODOVOD“, který bude financován přes Svazek obcí 
 
 

            Zasedání bylo ukončeno v 16:00 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 02-0523 

3. Rozpočtové opatření č. 2 

4. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML: 01592/20 

 

 

 

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

    

Ověři l i :   Ing.  Frant išek Novák                  
    

      Mgr. Josef Levek                            



Výpis usnesení z valné hromady č. 5/2020  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 30.9.2020 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2020/VH5    Schválení ověřovatelů zápisu pana Ing. Františka Nováka a Mgr. Josefa Levka 

2/2020/VH5    Schválení programu zasedání 

3/2020/VH5    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 02-0523 

4/2020/VH5    Rozpočtové opatření č. 2 

5/2020/VH5 Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML: 01592/20 

 
 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

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

Ověři l i :       Ing.  Frant išek Novák       _______________ 
    

            Mgr. Josef Levek                 __________________________ 

 


