
 

 Zápis z valné hromady č. 6/2022  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     31.10.2022 

Zasedací místnost Obecního úřadu  

ve Vacenovicích 

Hodina zahájení:     13:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Sluka Milan 
       Konečný Radim 
 
Zapisovatel:      Ing. Kamila Profotová Dis. 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 - Ing. Jana Bačíková,Radek Šeďa Dis., Radim 
Konečný,  Milan Sluka, Mgr. Lukáš Plachý Dis. 

Další zástupci: Ing. Pavel Nenička, Ing.Věra Šťastná 

Hosté:     
 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 13:00. 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, Eva Hrubá - místostarostka 
Milotice: Radek Šeďa Dis.– starosta, Mgr. Josef Levek – místostarosta 
Skoronice: Mgr. Lukáš Plachý Dis – starosta, Petr Holcman - místostarosta 
Vacenovice: Ing. Jana Bačíková – starostka, Ing. Věra Šťastná - místostarostka 
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. 1/2022/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. Projednání odměny předsedovi svazku 10-12/2022  

7. Projednání odměny předsedovi v roce 2023 

8. Schválení rozpočtového opatření č. 3 

9. Informace o výsledku dílčí kontroly hospodaření z JMK za 1-9/2022 

10. Informace o soudu Generální finanční ředitelství/ Svazek obcí 

11. Řešení fotovoltaické elektrárny ČOV Milotice 

12. Dodatek smlouvy Swietelsky 

13. Informace o provozu ČOV 

14. Různé 

     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
              Usnesení č. 2/2022/VH6 bylo schváleno. 
 

4.   Volba předsedy svazku 
 
 Dosavadní předseda svazku se dotazuje na návrhy na nového předsedu svazku. Pánové Milan Sluka 

a Radim Konečný navrhují, aby nadále ve funkce setrval Ing. Nenička Pavel Dis.. Žádné protinávrhy 
nebyly vzneseny. Předsedající dává hlasovat. 

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

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

      Usnesení č. 3/2022/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. 4/2022/VH6 bylo schváleno. 
 
 
 
 



 

 
 
 

6.   Projednání odměny předsedovi svazku 10-12/2022 
  
Valná hromada navrhla předsedovi odměnu ve výši 30 000,-- Kč + odvody za období 10-12/2022. 
Odměna bude vyplacena za prosinec 2022. K návrhu nebyly připomínky a předsedající dal hlasovat.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku + odvody za období  
10-12/2022 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 5/2022/VH6 bylo schváleno 
 

 
 

7.  Projednání odměny předsedovi svazku v roce 2023 

Předseda seznámil přítomné s požadavkem, aby mu byla od roku 2023 vyplácena odměna měsíčně 
ve výši 20 000,00 Kč včetně odvodů. Upozornil, že jeho odměna se od počátku nástupu do funkce 
nezměnila. K návrhu nebyly připomínky a předsedající dal hlasovat.  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pravidelnou měsíční odměnu předsedy svazku  

od ledna 2023 ve výši 20 000,00 Kč včetně odvodů 
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                Usnesení č. 6/2022/VH6 bylo schváleno 
 

 
8.  Schválení rozpočtového opatření č. 3 

 Přítomní dostali návrh Rozpočtového opatření č. 3/2022 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.3/2022 je přílohou č.3 

 
Rozpočtové opatření č. 3/2022 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 133.700 ,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 133.700,- 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. 3/2022 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 22.006.900,- Kč 
výdaje rozpočtu 22.416.900,- Kč 
financování celkem - 410.000,- Kč 

 
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2022     

       Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 7/2022/VH6 bylo schváleno. 
 



 

 
 

9.  Informace o výsledku dílčí kontroly hospodaření z JMK ze 1-9/2022 
 
 
Přítomní byli informováni, že dne10.9.2022 proběhla dílčí kontrola hospodaření z JMK za období  
1-9/2022 a byl jim předložen Zápis z dílčího přezkumu hospodaření. Z něj vyplývá, že při dílčím 
přezkumu hospodaření byl zjištěn nedostatek v nevyvěšení smlouvy na profilu zadavatele mezi 
Svazkem obcí a firmou Swietelsky stavební s.r.o.. Svazek chybu ihned napravil. Další pochybení 
nebyla zjištěna. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření je přílohou č. 4. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zápis z dílčí kontroly hospodaření z JMK za 
období 1-9/2022 
 
10. Informace o soudu Generální finanční ředitelství/ Svazek obcí 
 

Přítomní s předstihem obdrželi zamítavé rozhodnutí o prominutí daně spolu s žádostí svazku 
 o posečkání úhrady daně a její rozložení do splátkového kalendáře na 5 let. Předseda přítomné 
seznámil s okolnostmi okolo soudního sporu a aktuální situací. Rozhodnutí o prominutí daně a žádost 
o posečkání jsou přílohou č. 5 
 

     Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Rozhodnutí o prominutí daně.  
 
11.  Řešení fotovoltaické elektrárny ČOV Milotice 
 

Předseda přítomné informoval o možnosti zřízení fotovoltaické elektrárny na ČOV Milotice, která 
by nám v budoucnu zajistila částečnou elektřinu pro provoz. Předložil nabídky firmy PMCS a 
požádal přítomné o vyjádření názoru, zda do projektu jít či nikoliv. S firmou PMCS bude projednáno, 
zda je možnost dosáhnout na vyšší státní dotaci a po následném projednání bude přistoupeno 
k realizaci či nikoliv. Cenové nabídky jsou přílohou č. 5 

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Řešení fotovoltaické elektrárny na ČOV 
Milotice a pověřuje předsedu k vyřízení podkladů pro realizaci 

 
12.  Dodatek smlouvy Swietelsky  

 
Přítomní dostali návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  S23-034-0067 s předstihem a měli možnost 
se k němu vyjádřit. Jedná se o dodatek mezi Svazkem obcí a firmou Swietelsky stevební, s.r.o. na 
stavbu ZTI- Vacenovice, stavebního obvodu B6- Řeší konečné vyúčtování stavby a méně práce ve 
výši 79257,56 Kč. Celková cena díla po úpravách činí 11.315.742,44 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 je 
přílohou č. 6.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S23-034-0067 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 

      Usnesení č. 12/2022/VH6 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.  Informace o provozu ČOV 
 
- Předsedající přítomné informoval o plánované opravě na odstředivce, která proběhne v lednu 

2023 a bude ve výši 49.254,00 Kč bez DPH.  
 

- Dále byla oslovena firma Aquaprocon na vypracování studie o navýšení kapacity na ČOV 
Milotice a možností získání dotace. Poté bude na další valné hromadě projednáno, zda do 
projektu Svazek obcí půjde či nikoliv a zvolen další postup 

 
 

14. Různé 
 

- Předsedající přítomné informoval, že v měsíci říjnu probíhala v obcích deratizace 
 

- Byla provedena studie v ulici Nová ve Vlkoši, kde je plánována nová kanalizace spolu 
s komunikací.  
 

- Řešíme cenu stočného na rok 2023. Přítomní byli informováni, že bude muset dojít k navýšení 
ceny a to nejen vzhledem k energiím, ale i zvyšujícím se cenám komodit potřebných pro provoz 
 

 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 14:05 hodin.  

 

Pří lohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2. Výpisy z usnesení o delegování členů svazku 
3. Návrh rozpočtového opatření 3/2022 
4. Zpráva o dílčím výsledku hospodaření JMK 
5. Cenové nabídky na fotovoltaiku 
6. Dodatek č.1 smlouvy o dílo 

 

 

Zapsal :   Ing.  Kamila  Profotová Dis .  ______________ 

Ověři l i :  Milan Sluka                        
    

 Radim Konečný                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 6/2022  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 31.10.2022 ve Vacenovicích  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

 
1/2022/VH6 ověřovatelé zápisu pana Milana Sluku a pana Radima Konečného 
 
2/2022/VH6           navržený program jednání 
 
3/2022/VH6 předsedu svazku Ing. Pavla Neničku, bytem Vlkoš 407 
 
4/2022/VH6 místopředsedu svazku Mgr. Josefa Levka, bytem Milotice Dubňanská 305 
 
5/2022/VH6 odměnu předsedovi svazku na období 10-12/2022 
 
6/2022/VH6 měsíční odměnu předsedovi svazku od roku 2023 
 
7/2022/VH6 rozpočtového opatření č. 3 
 
8/2022/VH6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
10/2022/VH6 půjčku panu Holubovi  
 
 
 
 
  
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Delegování zástupců jednotlivých obcí 
2. Zápis z dílčí kontroly hospodaření z JMK za období 1-9/2022 
3. Rozhodnutí o prominutí daně 
4. Řešení fotovoltaické elektrárny na ČOV Milotice 
5. informace k provozu ČOV 
 
 

Zapsal :   Ing.  Kamila  Profotová Dis .             

Ověři l i :  Milan Sluka                   
 

 Radim Konečný               

 

 


