
 

 Zápis z valné hromady č. 6/2018  

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     19.11.2018 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     16:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Sluka Milan 
       Konečný Radim 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 - Ing. Jana Bačíková, František Bíla, Radim 
Konečný, Mgr. Josef Levek, Milan Sluka 

Další zástupci: Petr Holcman, Ing. Pavel Nenička, Ing. František 
Novák, DiS. Radek Šeďa 

Hosté: Ing. Jiří Flora, Ing. Petr Lunga    
 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 16:00. Předseda konstatoval, 
že je přítomno 5 členů s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Kontrola delegování zástupců jednotlivých obcí do svazku 

  
Po komunálních volbách došlo v některých obcích svazku k výměně na pozicích starostů a 
místostarostů. Nová zastupitelstva obcí delegovala do valné hromady svazku tyto členy (příloha č.2) 
 
Kelčany: Konečný Radim – starosta, Anna Čarková - místostarostka 
Milotice: Mgr. Josef Levek – starosta, DiS. Radek Šeďa - místostarosta 
Skoronice: František Bíla – starosta, Petr Holcman - místostarosta 
Vacenovice: Ing. Jana Bačíková – starostka, Ing. František Novák - místostarosta 
Vlkoš: Milan Sluka – starosta, Ing. Pavel Nenička - místostarosta 

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí delegování zástupců jednotlivých obcí  

 

2. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – pana Radima Konečného a pana Milana 
Sluku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu pana Radima Konečného a pana 

Milana Sluku 

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2018/VH6 bylo schváleno. 

3.  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. Kontrola delegování zástupců jednotlivých obcí do svazku 

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) 

3. Schválení programu 

4. Volba předsedy svazku 

5. Volba místopředsedy svazku 

6. Informace k provozu svazku 

7. Výběr hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš Díly u Skoronic, kanalizace“ 

8. Schválení Příkazní smlouvy č.2018/21 (Stavební servis.net, s.r.o.) 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2018 

10. Schválení ceny stočného pro rok 2019 

11. Schválení ceny za odvádění dešťových vod pro rok 2019 

12. Projednání odměny předsedovi svazku  

13. Různé 

     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

              Usnesení č. 2/2018/VH6 bylo schváleno. 
 

4.   Volba předsedy svazku 

 
 Dosavadní předseda svazku se dotazuje na návrhy na nového předsedu svazku. Ing. Novák navrhuje, 

aby nadále ve funkce setrval Ing. Nenička. Žádné protinávrhy nebyly vzneseny.  
 Předsedající dává hlasovat. 
 

 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje do funkce předsedy svazku Ing. Pavla Neničku   

 

Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 1 (Ing. Nenička)  

      Usnesení č. 3/2018/VH6 bylo schváleno. 

 

5.   Volba místopředsedy svazku 

 
 Předseda svazku navrhuje, aby nadále funkci zastával Mgr. Josef Levek. Žádné protinávrhy nebyly 

vzneseny.  Předsedající dává hlasovat. 
 

 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje do funkce místopředsedy svazku Mgr. Josefa Levka 

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2018/VH6 bylo schváleno. 

 
6.   Informace o provozu svazku 

  
- Bylo provedeno vyúčtování dotace z JMK na výstavbu ČOV, dne 20.9.2018 byla provedena 

vratka nevyčerpané dotace, žádné krácení neproběhlo 
- Vymáhání pohledávek není ekonomické, předseda navrhuje po třech letech pohledávky odepsat 
- Proběhne soud ohledně nefunkčnosti stroje (odstředivka)  
- Provoz ČOV bez komplikací 

 
 



 

 

7.  Výběr hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš Díly u Skoronic, kanalizace“ 

Předseda seznámil přítomné s potřebou volby hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš Díly u 
Skoronic, kanalizace“ 
Jsou navrženi následující zástupci: 
1) Ing. Nenička Pavel     
2) Ing. František Minařík 
3) Sluka Milan 

K uvedenému nebyly další připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zástupce hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš 

Díly u Skoronic, kanalizace“ – Ing. Nenička, Ing. Minařík, Milan Sluka 

                              

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                Usnesení č. 5/2018/VH6 bylo schváleno 

 

8.  Schválení Příkazní smlouvy č.2018/21 (Stavební servis.net, s.r.o.) 

 
       Z důvodu výstavby kanalizace Vlkoš Díly u Skoronic je nutné uzavřít smlouvu na zajištění IČ a 

TDS. Jelikož máme dobré zkušenosti s Ing. Minaříkem při zajištění této činnosti u výstavby 
kanalizace, opět byl osloven. Přítomní obdrželi návrh Příkazní smlouvy s předstihem a měli 
možnost se s ním seznámit. Dodatek je přílohou č.3. 

 
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu č.2018/21     

       Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2018/VH6 bylo schváleno. 

 

9.  Rozpočtové opatření č. 1/2018 

 
Předseda požádal účetní o přednesení návrhu RO. V příjmech došlo k navýšení neinvestičních 
příspěvků obcí Kelčany a Vlkoš na materiál a opravy kanalizačních přípojek hrazených přes svazek. 
Ve výdajích byly navýšeny položky na nákup tohoto materiálu a služeb s opravami spojenými. Dále 
byla navýšena položka na odvod DPH. Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.4. 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 

 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 641.000,- Kč 

snížení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 641.000,- Kč 

      

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 26.777.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 30.230.000,- Kč 
financování celkem 3.452.900,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 1/2018 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 27.418.300,- Kč 
výdaje rozpočtu 30.871.200,- Kč 
financování celkem 3.452.900,- Kč 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, bylo přistoupeno k hlasování.  

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 



 

  

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 4/2018/VH6 bylo přijato. 

 

10. Schválení ceny stočného na rok 2019 
 

Předseda navrhuje navýšení ceny stočného z 36,-Kč na 37,-Kč. Zástupci obce Vacenovice navrhují 
zvýšení ceny na 38,-Kč, což je navýšení o 2 koruny jako v předchozích letech. Navržená cena 
stočného pro rok 2019 činí 38,-Kč bez DPH. (příloha č. 5) 
 

     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu stočného 38,- Kč na rok 2019. 
 
     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                                       Usnesení č. 8/2018/VH6 bylo přijato 

 

11.  Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2019 
 

Navržená cena za odvádění dešťových vod pro rok 2019 kopíruje cenu stočného, činí tedy 38,-Kč 
bez DPH. 

 
     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za odvádění dešťových vod 38,-Kč na rok 2018. 
 
    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                                       Usnesení č. 9/2018/VH6 bylo přijato 

 

12.  Projednání odměny předsedovi svazku  

 
Valná hromada navrhla odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč  za období 7/2018 – 12/2018.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 

      Usnesení č. 10/2018/VH6 bylo schváleno 

 

13.  Různé 
 

1) Zaměstnanec svazku pan Holub požádal předsedu o bezúročnou půjčku ve výši 50.000,-Kč. Předseda 
navrhuje půjčku poskytnout s měsíční splátkou 2.500,-Kč. Bude podepsána Smlouva o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci (příloha č.6). 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje půjčku ve výši 50.000,-Kč panu Holubovi. 

     

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                              Usnesení č. 11/2018/VH6 bylo přijato 

 
2) Předseda navrhuje navýšení mzdy zaměstnancům svazku s platností od 1.1.2019 o 2.000,-Kč 

každému, z důvodu navýšení objemu práce a navyšování mezd. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navýšení mzdy zaměstnancům svazku s platností 

od 1.1.2019 o 2.000,-Kč 

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 

      Usnesení č. 12/2018/VH6 bylo schváleno. 
 



 

3)   Předseda oznamuje, že částky na příspěvky obcí do rozpočtu budou stejné jako v minulém roce. 
Ing. Novák namítá, že obec Vacenovice nesouhlasí s částkami na penále za porušení rozpočtové 
kázně, rozpočítanými dle počtu obyvatel a tuto částku neuhradí.  
Předseda upozorňuje na bod stanov č. 10.6. „Každý člen je povinen poskytovat valnou hromadou 
mu stanovený příspěvek do rozpočtu svazku obcí, neposkytnutí příspěvku nebo prodlení s jeho 
poskytnutím překračující tři měsíce je hrubým porušením stanov svazku obcí“ 

 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 17:15 hodin.  

 

Pří lohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2. Výpisy z usnesení o delegování členů svazku 
3. Příkazní smlouva č. 2018/21  
4. Návrh rozpočtového opatření 1/2018 
5. Ceník stočného  
6. Návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci 

 
 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Milan Sluka                        
    

 Radim Konečný                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 6/2018  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

konané dne 19.11.2018 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2018/VH6 ověřovatele zápisu pana Milana Sluku a pana Radima Konečného 
 
2/2018/VH6 navržený program jednání 
 
3/2018/VH6           předsedu svazku Ing. Pavla Neničku, bytem Vlkoš 407 
 
4/2018/VH6 místopředsedu svazku Mgr. Josefa Levka, bytem Milotice Dubňanská 305 
 
5/2018/VH6 hodnotící komisi veřejné zakázky „Vlkoš Díly u Skoronic, kanalizace“ 
 
6/2018/VH6 Příkazní smlouvu č. 2018/21 (Stavební servis.net, s.r.o.) 
 
7/2018/VH6 rozpočtové opatření 1/2018 
 
8/2018/VH6 cenu stočného na rok 2019 
 
9/2018/VH6 cenu za odvádění srážkových vod na rok 2019 
 
10/2018/VH6 půjčku panu Holubovi  
 
11/2018/VH6 navýšení mzdy zaměstnancům svazku 
 
 
   
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace k provozu svazku 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Milan Sluka                   
 

 Radim Konečný               

 

 


