
 Zápis z valné hromady č. 6/2020  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     5.11.2020 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Milan Sluka, František Bíla 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 4 – František Bíla, Ing. František Novák, Mgr. 
Josef Levek, Ing. Pavel Nenička Dis.  

Další zástupci:     0 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        0 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, Dis. zahájil jednání valné hromady v 15:30. Předseda konstatoval, 
že jsou přítomni 4 členi 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 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2020/VH6 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.  
 

Program zasedání 

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

2. Schválení programu 

3. Schválení  Smlouvy na pojištění vozidel č. 2019870982 Dacia Doker 

4. Schválení Dodatku č. 1. ke smlouvě č. 15000052 mezi Vak a Svazkem obcí na dodávku pitné 

vody do Vodovodu Žlébky 

5. Schválení Smlouvy o postoupení smlouvy o dílo mezi Obcí Milotice a Svazkem obcí – stavba 

„Milotice- TI lokalita Záluží, vodovod“ 



6. Schválení Smlouvy o financování stavebních prací mezi Obcí Milotice a Svazkem obcí- stavba 

„ Milotice – TI lokalita Záluží, vodovod“ 

7. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2020 

8. Odměna zaměstnancům svazku + odvody za rok 2020 

9. Odměna předsedovi svazku + odvody za období 7-12/2020 

10. Informace k provozu ČOV 

11. Různé 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2020/VH6 bylo schváleno        
 
 
3  Schválení   Smlouvy na pojištění  vozidel  č .  2019870982 Dacia Doker  

Přítomní dostali návrh smlouvy pojištění vozidel číslo 2019870982 mezi Svazkem obcí a Direct 
pojišťovnou  s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Přítomní byli seznámeni, že vzhledem ke 
stáří vozidla, jsme se rozhodli ukončit stávající pojištění, které vedle zákonného pojištění, obsahovalo i 
havarijní pojištění. Oslovili jsme společnost Eurovalley pana Čončku a ten nám udělal návrh na pojištění 
vozidla obsahující zákonné pojištění a pojištění předních skel. Nejlevněji vyšla Direct pojišťovna a.s., 
kdy částka za pojistné činí 6739,00 Kč. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. 
Smlouva na pojištění vozidel č. 2019870982 je přílohou č. 2.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo 02-0523  

 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2020/VH6 bylo schváleno        
 
 
4  Schválení  Dodatku č.1  ke smlouvě č.  150000052 mezi  Vak a Svazkem obcí   

na dodávku pitné vody do Vodovodu Žlébky 
 

Přítomní dostali Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15000052 mezi Vak a Svazkem obcí s předstihem a 
měli možnost se k němu vyjádřit. Jedná se o úpravu vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a 
odběratelem při dodávce pitné vody na odběrném místě 190-698-0 Vodovod Žlébky – vinné sklepy. 
Dodávka pitné vody bude účtována 1x za rok.  K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o 
hlasovat. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15000052 je přílohou č. 3.  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č.1  ke smlouvě č. 150000052 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2020/VH6 bylo schváleno     
 
 
 



5  Schválení  Smlouvy o postoupení  smlouvy o dí lo  mezi  Obcí  Milotice a 
Svazkem obcí-  s tavba „ Milotice – TI lokal i ta Z8luží ,  vodovod“ 

Přítomní dostali Smlouvu o postoupení smlouvy o dílo mezi Obcí Milotice a Svazkem obcí na zhotovení 
stavby „Milotice – TI Lokalita Záluží vodovod“ s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se 
smlouvu mezi Obcí Milotice a Svazkem obcí o postoupení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Milotice 
– TI lokalita Záluží, vodovod“ uzavřené mezi postupitelem a zhotovitelem ARTESIA, spol. s.r.o., IČ 
45475199, se sídlem Ratíškovice 241, 696 02 Ratíškovice. K návrhu nebyly připomínky, předsedající 
dal hlasovat. Smlouva o postoupení smlouvy o dílo je přílohou č.4. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o postoupení smlouvy o dílo mezi Obcí 
Milotice a Svazkem obcí 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 5/2020/VH6 bylo schváleno     
 

 
6  Scháválení  Smlouvy o f inancování  stavebních prací  mezi  Obcí  Milotice  a  

Svazkem obcí  –  stavba „Milotice – TI lokal i ta Záluží ,  vodovod“ 
 

Přítomní dostali Smlouvu o financování stavebních prací mezi Obcí Milotice a Svazkem obcí – 
stavba „Milotice – TI lokalita Záluží, vodovod“ s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. 
Ve smlouvě se Obec Milotice zavazuje uhradit Svazku obcí v souvislosti s realizací stavebních 
prací finanční částku ve výši 327 48/7,86 Kč v termínu do 31.12.2020. Bude-li cenu třeba upravit, 
bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo.  K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. 
Smlouva o financování stavebních prací mezi Obcí Milotice a Svazkem obcí je přílohou č. 5 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o financování 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 6/2020/VH6 bylo schváleno 
 
 

7. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2020 
 

Přítomní dostali Rozpočtové opatření číslo 3 a měli možnost se k němu vyjádřit. Jelikož jsme akci 
„Milotice – TI lokalita Záluží, vodovod“ neměli v rozpočtu na rok 2020 museli jsme rozpočet 
upravit o vzájemné transfery mezi Obcí Milotice a Svazkem obcí.  
 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 327.500,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 327.500,- Kč 

      

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 13.608.600,- Kč 
výdaje rozpočtu   9.553.400,- Kč 
financování celkem -4.055.200,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 3/2020 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 13.936.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.880.900,- Kč 
financování celkem - 4.055.200,- Kč 

 

K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Rozpočtové opatření číslo 3 je přílohou č. 6.  



 
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 7/2020/VH6 bylo schváleno 
 
 

8. Odměna zaměstnanců svazku + odvody za rok 2020 

Předseda přítomným předložil návrh, aby mohl udělit odměny zaměstnancům svazku. Zažádal o 
možnost rozdělit 40 000 kč na mzdy plus odvody dle svého uvážení. Odměny jsou součástí mzdy za 
listopad 2020. Přítomní měli možnost se vyjádřit a neměli k odměně připomínky. Předsedající dal 
hlasovat.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Odměny zaměstnancům svazku ve výši      
                              40 000 kč + odvody za rok 2020 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 8/2020/VH6 bylo schváleno        
 
 
9. Odměna předsedovi svazku + odvody za rok 2020 
 
Valná hromada navrhla odměnu + odvody předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč za období  
  7-12/2020  
 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč za  
                              období 7-12/2020 + odvody. 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 
                                  Usnesení č. 9/2020/VH6 bylo schváleno. 
 

 
 

10.  Informace k provozu ČOV 
 
Předsedající přítomné informoval, že by v roce 2021 provedl úpravu samočistících česlí na ČOV 
Milotice. Jedná se o úpravu délky rámu, filtračního pásu, instalaci nosníku, elektroinstalaci, dopravu a 
montáž. Předběžná cena je vyčíslena cca 159 746,-- Kč vč. DPH. Zažádal o možnost vyvolat jednání o 
ceně s firmou FONTÁNA R s.r.o.. Přítomní souhlasili a výsledek jednání bude předložen na další 
valné hromadě Svazku obcí.   
 
9Různé 
 

- Řešena výměna poklopů kanalizací v obcích Skoronice 
 
 
 
Ukončeno v 16:00 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Smlouva na pojištění vozidel č. 2019870982  

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15000052  

4. Smlouva o postoupení smlouvy o dílo  

5. Smlouva o financování stavebních prací  

6. Rozpočtové opatření č. 3 

 

 

 

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

    

Ověři l i :   Milan Sluka                              
    

      František Bíla                              



Výpis usnesení z valné hromady č. 6/2020  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 5.11.2020 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2020/VH6    Schválení ověřovatelů zápisu pana Milana Sluku a Františka Bílu 

2/2020/VH6    Schválení programu zasedání 

3/2020/VH6    Schválení Smlouvy na pojištění vozidel č. 2019870982 

4/2020/VH6    Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15000052  

5/2020/VH6    Schválení Smlouvy o postoupení smlouvy o dílo 

6/2020/VH6 Schválení Smlouvy o financování stavebních prací 

7/2020/VH6    Schválení Rozpočtového opatření č. 3 

8/2020/VH6 Schválení Odměny zaměstnancům svazku + odvody za rok 2020 

9/2020/VH6   Schválení Odměny předsedovi svazku + odvody za 7-12/2020 

  

 
 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Informace o provozu ČOV 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------       
  

Ověři l i :       Milan Sluka                  _______________ 
    

            František Bíla                 __________________________ 

 


