
 

 Zápis z valné hromady č. 5/2018  

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     4.9.2018 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     16:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Josef Levek 
       Konečný Radim 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

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

Další zástupci: Milan Sluka - host 

           
 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 16:00. Předseda konstatoval, 
že jsou přítomni 4 členové s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – Mgr. Josefa Levka a pana Radima 
Konečného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka a pana 

Radima Konečného 

 

Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2018/VH5 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 Pojistné smlouvy na ČOV 

4. Uzavření financování kanalizace Vlkoš  

5. Různé 

     Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

              Usnesení č. 2/2018/VH5 bylo schváleno. 
 



 

 

 

 

3.    Schválení Dodatku pojistné smlouvy na pojištění majetku 
Smlouvu o pojištění majetku bylo nutno upravit o nově vybudovaný majetek svazku – čerpací stanice 
a kanalizace Vlkoš. Návrh dodatku byl členům VH poskytnut s předstihem. K dodatku nebyly 
připomínky, předsedající dal hlasovat. Dodatek ke smlouvě je přílohou č.2. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě o pojištění majetku  
 

Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2018/VH5 bylo schváleno. 

 

4.  Uzavření financování kanalizace Vlkoš  

Stále nejsou dořešeny veškeré nedodělky (chybí souhlas s kolaudací od LESY ČR, stížnost RD 
Němec).    

16: 25 přišel Ing. Flora a Ing. Půčková. 

Předseda přednesl návrh dodatku ke Smlouvě o financování. Byly přidány doposud neuvedené platby, 
spojené s výstavbou kanalizace ve Vlkoši. Dodatek je přílohou č. 3 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o financování kanalizace 

uzavřené dne 26.9.2016        

     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                Usnesení č. 4/2018/VH5 bylo schváleno. 

Firmě Mertastav bylo vyúčtováno penále za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 1.480.000,- 
Kč. V případě, že dodavatelská firma nebude toto penále ochotna uhradit, započte se oproti dosud 
neuhrazené faktuře. Vyúčtování smluvní pokuty je přílohou č.4. 

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Vyúčtování smluvní pokuty firmě Mertastav s.r.o.  

     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                Usnesení č. 5/2018/VH5 bylo schváleno. 

6. Různé 

     Obec Vacenovice požaduje vyjádření k projektové dokumentaci na akci Vacenovice – ZTI v lokalitě 
Pod Kostelem. Předseda považuje řešení technologie za výborné. VH povoluje napojení této lokality, 
pro sklepy se stanoví paušální poplatek. 

 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 17:05 hodin.  

 

 

 

 



 

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2. Dodatek k pojistné smlouvě na ČOV 
3. Dodatek č.4 ke Smlouvě o financování 
4. Vyúčtování smluvní pokuty 

 
 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Mgr.  Josef  Levek                    
    

 Radim Konečný                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 5/2018  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

konané dne 4.9.2018 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2018/VH5 ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka a pana Radima Konečného 
 
2/2018/VH5 navržený program jednání 
 
3/2018/VH5           Pojistnou smlouvu na ČOV 
 
4/2018/VH5 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o financování 
 
5/2018/VH5 Vyúčtování smluvní pokuty společnosti Mertastav s.r.o. 
 
 
   
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o výstavbě kanalizace ve Vacenovicích 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Mgr.  Josef  Levek            
 

 Radim Konečný               

 

 

 


