
 

 Zápis z valné hromady č. 6/2019  

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     27.5.2019 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Milan Sluka 
       František Bíla 
 
Zapisovatel:      Profotová Kamila 

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

Další zástupci: Milan Sluka, Šeďa Radek Dis.  
 
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 – Milana Sluku a Františka Bílu. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Milana Sluku a Františka Bílu 

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2019/VH6 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Dále připojil bod číslo 5) Schválení dohody o postoupení práv – Vacenovice lokalita Pod 
Kostelem. 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. 2 ke smlouvě o dílo – Díly u Skoronic 

4. Schválení Rozpočtového opatření č. 2 

5. Schválení Dohody o postoupení práv – Vacenovice- lokalita Pod Kostelem, kanalizace 

6. Různé 

 



 

  Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 2/2019/VH6 bylo schváleno. 
 
 
3. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – Díly u Skoronic 

 Přítomní dostali Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Díly u Skoronic k prostudování s předstihem a 
měli možnost se k ní vyjádřit. K návrhu nebyly vzneseny připomínky, předsedající dal hlasovat. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Díly u Skoronic  

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2019/VH6 bylo schváleno        

 

4. Schválení Rozpočtového opatření č. 2 

      Přítomní dostali Rozpočtové opatření č. 2 k prostudování s předstihem a měli možnost se k němu    
vyjádřit. Předseda požádal účetní o přednesení RO. V příjmech došlo k navýšení investičních 
příspěvků obce Vlkoš na výstavbu kanalizace hrazené přes svazek a příspěvků obce Vacenovice na 
výstavbu kanalizace hrazené přes svazek. Výdaje byly navýšeny o tutéž částku. Rozpočtové opatření 
je přílohou č.3. 
 
Rozpočtové opatření č. 2/2019 
 

zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 4.170.700,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 4.170.700,- Kč 

      

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 16.065.300,- Kč 
výdaje rozpočtu 15.664.300,- Kč 
financování celkem 401.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 2/2019 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 20.236.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 19.835.000,- Kč 
financování celkem 401.000,- Kč 
 

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

      Usnesení č. 4/2019/VH6 bylo schváleno        

 

5. Schválení Dohody o postoupení práv – Vacenovice – lokalita Pod Kostelem, kanalizace 

 

Předseda seznámil přítomné s potřebou uzavření Dohody o postoupení práv mezi Obcí Vacenovice a 
Svazkem obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš z důvodu doložení k žádosti o dotaci 
na JMK na výstavbu kanalizace: Vacenovice – lokalita Pod Kostelem. K návrhu nebyly vzneseny 
připomínky, předsedající dal hlasovat 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dohodu o postoupení práv Vacenovice – lokalita 

Pod Kostelem 



 

.  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2019/VH6 bylo schváleno        

 

6.  Různé 

 
Předseda otevřel debatu o provozování dešťové kanalizace v obcích Vlkoš a Kelčany Svazkem obcí 
Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. S návrhem přítomní souhlasili. Předseda svazku má 
za úkol nechat vypracovat Smlouvu o provozování dešťové kanalizace v daných obcích.  
 
 
Dalším bodem bylo provozování tlakové kanalizace v obci Milotice. Přítomní souhlasili, aby danou 
tlakovou kanalizaci v obci Milotice převzal Svazek obcí do své správy s tím, že přípojky k RD gravitační 
část včetně čerpacích jímek budou v majetku a správě vlastníků napojovaných nemovitostí.  

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
 

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Díly u Skoronic 

3.  Rozpočtového opatření č. 2 

4. Dohody o postoupení práv – Vacenovice – lokalita Pod Kostelem, kanalizace 

 

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

    

Ověři l i :  Milan Sluka                          
    

František Bíla                             



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 6/2019  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

konané dne 27.5.2019 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2019/VH6    Schválení ověřovatelů zápisu pana Milana Sluku a Františka Bílu 

2/2019/VH6   Schválení programu zasedání 

3/2019/VH6   Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Díly u Skoronic 

4/2019/VH6 Schválení Rozpočtového opatření 

5/2019/VH6    Schválení Dohody o postoupení práv – Vacenovice  -lokalita Pod Kostelem 

 

 

Zapsal :   Ing.  Kamila  Profotová            

Ověři l i :   Milan Sluka                        
    

František Bíla                                    

 


