
 Zápis z valné hromady č. 7/2020  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     7.12.2020 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Radim Konečný, Ing. František Novák 
 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

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

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        0 
 
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 – Radima Konečného, ing. Františka Nováka. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Radima Konečného, ing. Františka 
Nováka 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2020/VH7 bylo schváleno. 

 
2  Schválení  programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Navrhl doplnit bod 12- Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-02103/20 
se společností ALIS, spol. s.r.o.. 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 o dílo č. ……/2020 

4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Správou železnic a Svazkem 

obcí 



5. Schválení ceny stočného na rok 2021 

6. Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2021 

7. Pověření předsedy provedením rozpočtového opatření na 12/2020 

8. Schválení rozpočtu na rok 2021 

9. Schválení střednědobého výhledu 2022-2024 

10. Schválení inventarizační komise 

11. Schválení revizní komise 

12. Schválení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-02103/20 

13. Informace k provozu ČOV 

14. Různé 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2020/VH7 bylo schváleno        
 
 
3  Schválení   Smlouvy o dí lo  mezi  FONTANA R,s .r .o .  a  Svazkem obcí   

Přítomní dostali návrh smlouvy o dílo mezi  FONTANA R, s.r.o.a  Svazkem obcí s předstihem a měli 
možnost se k němu vyjádřit. Předseda přítomné informoval, že s dodavatelem ještě jednal a došlo 
k úpravě ceny za provedené práce. Nově smlouva obsahuje cenu 89 500,-- kč bez DPH. Smlouva se týká 
úpravy délky rámu, filtračního pásu, instalaci nosníku, dopravy, montáže a elektrozapojení na ČOV 
Milotice. Přítomní byli podrobně seznámeni s plánovanou úpravou a jejím přínosem. Předsedající je 
seznámil také s nabídkou firmy MaBara na opravu roštového zakrytí kanálů hrubého předčištění na ČOV 
Milotice, která je na práce FONTANY R,s.r.o. navázána. Výše opravy je vyčíslena na 57660,-- Kč bez 
DPH. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Smlouva o dílo je přílohou č. 2.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouva o dílo mezi FONTANA R,s.r.o. a Svazkem 

      obcí  

 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  
                                     Usnesení č. 3/2020/VH7 bylo schváleno 
 
Zároveň valná hromada bere na vědomí nabídku společnosti MaBara na opravu roštového 
zakrytí.         
 
 
4  Schválení  Smlouvy o zřízení  věcného břemene -  s lužebnosti   
 

Přítomní dostali návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Správou železnic, 
státní organizace a Svazkem obcí s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Dle smlouvy se 
zřizuje věcné břemeno za jednorázovou úhradu v e výši 15 000 Kč. Jedná se o pozemky při 
realizaci kanalizace v obci Vlkoš.  K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti je přílohou č. 3.  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 



 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2020/VH7 bylo schváleno     
 
 
 
5  Schválení  ceny stočného na rok 2021 

Přítomní dostali návrh výše ceny stočného na rok 2021 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Na valné hromadě byla přítomným předložena zpracovaná finanční analýza od firmy AP 
INVESTING, s.r.o. na vývoj ceny stočného. Dle ní je přijatelné rozmezí ceny mezi 37,94 Kč a 43,63 
Kč. Cenu stočného na rok 2021 navrhuje předseda svazku ve výši 40,00 Kč bez DPH +10% DPH 
K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat.  Návrh ceny stočeného je přílohou č. 4 a 
analýza stočného je přílohou č. 5 
 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu stočného na rok 2021 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 5/2020/VH7 bylo schváleno     
 

 
6  Scháválení  ceny za odvádění  dešťových vod na rok 2021 
 

Přítomní dostali návrh výše ceny za odvádění dešťových vod na 2021 s předstihem a měli možnost se 
k němu vyjádřit. Předseda předložil návrh, aby cena kopírovala cenu stočného jako v minulých letech. 
Cenu za odvádění dešťových vod na rok 2021 navrhuje předseda svazku ve výši 40,00 Kč bez DPH 
+10% DPH. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Návrh ceny za odvádění 
dešťových vod je přílohou č. 6. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za odvádění dešťových vod na rok 2021 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 6/2020/VH7 bylo schváleno 
 
 

7. Pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na období 12/2020 
 

Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku provedením 
                                   rozpočtového opatření na období 12/2020 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 7/2020/VH7 bylo přijato. 
 

 
 

8. Schválení rozpočtu na rok 2021 
 
Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí v termínu 
18.11. - 7.12.2020. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Přítomným předložen podrobný položkový 
rozpis rozpočtu. 

 



Příjmy rozpočtu                                  9 446 000 kč 
Splátka půjčky SFŽP                           - 986 000 kč 
Příjmy +financování celkem               8 460 000 kč 
Výdaje rozpočtu                                  8 460 000 kč 
 

Přítomní měli možnost se vyjádřit. K návrhu neměli přítomní připomínky. Předsedající dal o 
schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2021 hlasovat. Návrh rozpočtu je přílohou č.7 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2021 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 8/2020/VH7 bylo přijato. 
 
 
9. Schválení střednědobého výhledu 2022-2024 
 
Předseda konstatoval, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2024 byl vyvěšen na 
úředních deskách členských obcí v termínu 18.11. - 7.12.2020. Přítomní jej měli zaslán s předstihem a 
měli možnost se k němu vyjádřit. K návrhu střednědobého výhledu rozpočtu  na rok 2022-2024 nebyly 
připomínky. Předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 
2022-2024 je přílohou č. 8. 
 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 9/2020/VH7 bylo přijato. 

 
 

10.  Schválení  inventarizační  komise  
 
Předseda navrhl členy inventarizační komise ve složení pan František Bíla, pan Milan Sluka, pan Radek 
Šeďa, Dis. Předsedou inventarizační komise navrhuje pana Milana Sluku. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje inventarizační komisi ve složení pan Milan Sluka,  
        pan František Bíla, pan Radek Šeďa, Dis. 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 10/2020/VH7 bylo schváleno. 
 
 
11.  Schválení  revizní  komise 
 
Předseda navrhl členy revizní komise ve složení pan ing. František Novák, pan Radim Konečný, pan 
Petr Holcman. Předsedou revizní komise navrhuje ing. Františka Nováka. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení pan ing. František Novák,  
        pan Radim Konečný, pan Petr Holcman 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 11/2020/VH7 bylo schváleno. 



 
 
12. Schválení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-02103/20 
 
Přítomní dostali Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-02103/20 s předstihem a 
měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o smlouvu mezi společnosti Alis, spol. s.r.o. a  Svazkem obcí. 
Při instalaci nového softwaru bylo zjištěno, že nám chybí modul na výkaz PKP, který jsme povinní 
každoročně podávat, a proto je nutné jej zakoupit. V programu KEO 4 je to samostatný modul. Cena je  
2860,00 Kč plus udržovací poplatek 630,00 Kč. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal 
hlasovat. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-02103/20 je přílohou číslo 9. 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software  
   číslo: SML-02103/20 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 12/2020/VH7 bylo přijato. 
 
 
13. Informace o provozu ČOV  
 
Předsedající přítomné informoval o plánech na ČOV Milotice v příštím roce. 

Bude proveden : - servis odstředivky- demontáž odstředivky, její přeložiskování, převážení, 
-  servis tritonů 
-  
-  

Veškeré servisy a opravy se budou řešit průběžně dle potřeby a vždy se o nich bude informovat 
na nejbližších valných hromadách. 

 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Informace o provozu ČOV 
 
 

15. Různé 
 
 
Předsedající přítomné informoval, že jakmile bude zkolaudován vodovod Vacenovice- Žlébky, bude 
nutné s majiteli sklepů uzavřít smlouvu na vodné. Součástí bude i schválení ceny vodného.  
Přítomným byl předán návrh smlouvy k prostudování a připomínkám.  
 
Vše bude řešeno na dalších valných hromadách. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí návrh smlouvy na vodné 
 
Ukončeno v 15:45 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Smlouva o dílo mezi FONTANA R, s.r.o. a Svazkem obcí 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

4. Návrh ceny stočného na rok 2021 

5. Analýza společnosti AP investing s.r.o. 

6. Návrh ceny dešťových vod na rok 2021 

7. Návrh rozpočtu na rok 2021 

8. Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2024 

9.  Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-02103/20 

 

 

 

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

    

Ověři l i :   Radim Konečný                          
    

      Ing. František Novák                        



Výpis usnesení z valné hromady č. 7/2020  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 7.12.2020 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2020/VH7    Schválení ověřovatelů zápisu pana Radima Konečného a ing. Františka Nováka 

2/2020/VH7    Schválení programu zasedání 

3/2020/VH7    Schválení Smlouvy o dílo mezi FONTANA R, s.r.o. a Svazkem obcí 

4/2020/VH7    Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

5/2020/VH7    Schválení ceny stočného na rok 2021 

6/2020/VH7 Schválení ceny dešťových vod na rok 2021 

7/2020/VH7    Schválení pověření předsedy provedením rozpočtového opatření na 12/2020 

8/2020/VH7 Schválení Rozpočtu na rok 2020 

9/2020/VH7   Schválení Střednědobého výhledu na roky 2022-2024 

10/2020/VH7 Schválení inventarizační komise 

11/2020/VH7 Schválení revizní komise 

12/2020/VH7 Schválení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-02103/20 

 
 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Nabídku společnosti MaBara na opravu roštového zakrytí.         
2. Informace o provozu ČOV 
3. Návrh smlouvy na vodné 

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

Ověři l i :       Radim Konečný             _______________ 
    

            Ing. František Novák           __________________________ 

 


