
Zápis z valné hromady č. 7/2022  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     7.12.2022 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:  13:00 hod. OÚ Vlkoš 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Josef Levek, Ing. Věra Šťastná 

 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 –  Mgr. Lukáš Plachý Dis, Mgr. Josef 
Levek, Ing. Pavel Nenička Dis., Ing. Věra 
Šťastná, Radim Konečný 

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        Ing. František Novák 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, Dis. zahájil jednání valné hromady v 13:00. 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 – Mgr. Josefa Levka, ing. Věru 
Šťastnou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka, ing. 
Věru Šťastnou  
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2022/VH7 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.  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující program zasedání 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) 



2. Schválení programu 

3. Rozpočtové opatření č. 4 

4. Schválení ceny stočného na rok 2023 

5. Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2023 

6. Schválení ceny vodného na rok 2023 

7. Pověření předsedy provedením rozpočtového opatření na 12/2022 

8. Schválení rozpočtu na rok 2023 

9. Schválení střednědobého výhledu 2024-2026 

10. Schválení inventarizační komise 

11. Schválení revizní komise 

12. Odměna zaměstnanců svazku + odvody za rok 2022 

13. Informace k provozu ČOV 

14. Různé 

 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2022/VH7 bylo schváleno        
 
Přišel zástupce Obce Skoronice pan Mgr. Lukáš Plachý Dis. . Předseda konstatoval, že je 
nyní přítomno 5 členů s hlasovacím právem. 
 
 
3  Rozpočtové opatření  č .  4  

Přítomní dostali návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Jedná se o úhrady porušení rozpočtové kázně, kterou musíme uhradit. K návrhu nebyly 
připomínky, předsedající dal hlasovat. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 je přílohou č. 2 

 
Rozpočtové opatření č. 4/2022 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 0,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 3 966 800,- Kč 

     úprava financování – dle přílohy o 3 966 800,-- 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. 4/2022 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 22.006.900,- Kč 
výdaje rozpočtu 26.383.700,- Kč 
financování celkem – 3.966.800,- Kč 



 
 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření  č .  
4/2022 

 

 Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 3/2022/VH7 bylo schváleno        
 
 
 
 
4  Schválení  ceny stočného na rok 2023 

Přítomní dostali návrh výše ceny stočného na rok 2023 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Na valné hromadě byla přítomným předložena zpracovaná finanční analýza plánované 
kalkulace a finanční analýza od firmy AP INVESTING, s.r.o. na vývoj ceny stočného. Dle ní 
je přijatelné rozmezí ceny mezi 42,40 Kč a 47,70 Kč. Cenu stočného na rok 2023 navrhuje 
předseda svazku ve výši 47,00 Kč bez DPH +10% DPH K návrhu nebyly připomínky, 
předsedající dal o návrhu hlasovat.  Návrh ceny stočeného je přílohou č. 3  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu stočného na rok 2023 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2022/VH7 bylo schváleno     
 

5  Schválení  ceny za odvádění  dešťových vod na rok 2023 
 

Přítomní dostali návrh výše ceny za odvádění dešťových vod na 2023 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 2023 navrhuje předseda svazku ve 
výši 47,00 Kč bez DPH +10% DPH. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. 
Návrh ceny za odvádění dešťových vod je přílohou č. 4. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za odvádění dešťových vod na rok 2023 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 5/2022/VH7 bylo schváleno 
 

 
6  Schválení  ceny vodného na rok 2023 
 

Přítomní dostali návrh výše ceny vodného na rok 2023 s předstihem a měli možnost se k němu 
vyjádřit. Jedná se o dvousložkovou cenu účtovanou v lokalitě Vacenovice – Vinné sklepy 
Žlébky. Cena vodného kopíruje ceny Vaku a to ve výši 40,08 Kč. Pevná sazba za přípojku 



zůstane ve stejné výši 1200,-- Kč/ rok. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. 
Návrh ceny za vodné je přílohou č. 5. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za vodné na rok 2023 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 6/2022/VH7 bylo schváleno 
 
 
 

 
7  Schválení  pověření  předsedy svazku provedením rozpočtového opatření 

na období  12/2022 
 
Předseda přítomné před hlasováním upozornil, že je možné, že nám FÚ nepromine úrok za 
dobu posečkání povoleného rozhodnutí, na které jsme podávali odvolání a budeme muset do 
konce roku rozpočtovat a uhradit 1.720.541,00Kč + 80.145,00 Kč. Přítomní souhlasili a 
předsedající dal hlasovat. Platební výměry jsou přílohou č. 6 

 
 

Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku provedením 
                                   rozpočtového opatření na období 12/2022 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 7/2022/VH7 bylo přijato. 
 
 

8  Schválení  Rozpočtu na rok 2023 
 
Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí 
v termínu 22.11. - dosud. Přítomným předložen podrobný položkový rozpis rozpočtu. 

 
Příjmy rozpočtu                                   10.619.300,00 Kč 
Splátka půjčky SFŽP                              -  247.000,00 Kč 
Změna stavu krátkodobých fin prostředků      1.813.900,00 Kč 
Příjmy +financování celkem                12.186.200,00 Kč 
Výdaje rozpočtu                                              12.186.200,00 Kč 
 

Přítomní měli možnost se vyjádřit. K návrhu neměli přítomní připomínky. Předsedající dal o 
schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2023 hlasovat. Návrh rozpočtu je přílohou č. 7. 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočet na rok 2023 na celé paragrafy 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                   Usnesení č. 8/2022/VH7 bylo přijato. 
 
 
 



 
9  Schválení  Střednědobého výhledu 2024-2026 
 
Předseda konstatoval, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2026 byl vyvěšen 
na úředních deskách členských obcí v termínu 22.11. - dosud. Přítomní jej měli zaslán 
s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. K návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na 
rok 2024-2026 nebyly připomínky. Předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. 
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2026 je přílohou č.8. 
 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na rok 
                          2024-2026 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 9/2022/VH7 bylo přijato. 

 
 
 

10.  Schválení  inventarizační  komise  
 
Předseda navrhl členy inventarizační komise ve složení pan Milan Sluka, Radek Šeďa Dis., 
Mgr. Lukáš Plachý 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, Radek Šeďa Dis., Mgr. Lukáš Plachý Dis. 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 10/2022/VH7 bylo schváleno. 
 
 
 
11 Schválení  revizní  komise  
 
Předseda navrhl členy revizní komise ve složení pan Radim Konečný, Petr Holcman, Ing. Věra 
Šťastná. Předsedou revizní komise navrhuje pana Radima Konečného. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné námitky. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení pan Radim Konečný, 
Petr Holcman, ing. Věra Šťastná 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 11/2022/VH7 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 



12  Schválení odměn zaměstnancům Svazku obcí + odvody za rok 2022 
 
Předseda přítomným předložil návrh, aby mohl udělit odměny zaměstnancům svazku. Zažádal 
o možnost rozdělit 50 000,-- Kč na mzdy včetně odvodů dle svého uvážení. Odměny jsou 
součástí mzdy za listopad 2022. Přítomní měli možnost se vyjádřit a neměli k výši odměny 
připomínky. Předsedající dal hlasovat.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Odměny zaměstnancům Svazku obcí + odvody 
za rok 2022 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 12/2022/VH7 bylo schváleno. 
 
 
13  Informace k provozu ČOV 

Předseda přítomné informoval, že letos jsme na ČOV neměli žádné závažné problémy.  

Nyní čekáme na vypracování studie z PMC na realizaci fotovoltaické elektrárny 
 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace k provozu ČOV 

 
 
14  Různé 
 

- Poklopy v obci Milotice jsou hotové. Zbylé 3 budou opraveny v následujícím roce.  
- Havárie v obci Vacenovice č.p. 18 bude řešena na místě samém v úterý 13.12.2022 za 

asistence dodavatele pana Čejky 
-  

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí plánované informace ohledně poklopů a 
havárie 
 
 
            Zasedání bylo ukončeno v 14:00 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

3. Návrh ceny stočného na rok 2023 

4. Návrh ceny dešťových vod na rok 2023 

5. Návrh ceny vodného v lokalitě Žlébky Vacenovice na rok 2023 

6. Platební výměr penále 

7. Návrh rozpočtu na rok 2023 

8. Návrh střednědobého rozpočtu 2024-2026 

 

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

    

Ověři l i :   Ing.  Věra Šťastná                     
    

       Mgr. Josef Levek                          



Výpis usnesení z valné hromady č. 7/2022  
 
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 6. 12. 2021 na OÚ Vlkoš  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2022/VH7    Schválení ověřovatelů zápisu pana Mgr. Josefa Levka a ing. Věry Šťastné 

 2/2022/VH7    Schválení programu zasedání 

3/2022/VH7    Schválení Rozpočtového opatření č. 4/2022 

4/2022/VH7 Schválení ceny stočného na rok 2023 

5/2022/VH7    Schválení ceny dešťových vod na rok 2023 

6/2022/VH7    Schválení ceny vodného na rok 2023 

7/2022/VH7    Schválení Pověření předsedy Svazku rozpočtovým opatřením na 12/2022 

8/2022/VH7    Schválení Rozpočtu na rok 2023 

9/2022/VH7    Schválení Střednědobého výhledu na roky 2024-2026 

10/2022/VH7  Schválení inventarizační komise  

11/2022/VH7  Schválení revizní komise 

12/2022/VH7   Schválení odměn zaměstnancům svazku za rok 2022 

 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

13/2022/VH7  Informace o provozu ČOV 
14/2022/VH7  Provedené opravy v 4Q/2022 
 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------     
    

Ověři l i   Ing.  Věra Šťastná                 
    

Mgr. Josef Levek                     

 
 


