
 

 Zápis z valné hromady č. 9/2019  

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     23.9.2019 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

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

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

Další zástupci: Mgr. Ing. Ivo Macek 
 
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 – Ing. Františka Nováka a Radima 
Konečného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a Radima 

Konečného  

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2019/VH9 bylo schváleno. 

 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Navrhl doplnění bodu č. 8 – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO, a následně 
bod č. 9 různé.  Přítomní vzali na vědomí a tuto změnu, která byla přidána do programu 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. Schválení Dodatek č. 1 smlouvy o financování uzavřené dne 29.5.2019„ Vacenovice – ZTI 

v lokalitě Pod Kostelem“ 

4. Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo „ Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

5. Schválení Smlouvy o financování opravy kanalizačních poklopů ul. Záhumní, Milotice 

6. Schválení Rozpočtového opatření č. 4 



 

7. Výběr dodavatele energií na rok 2020 

8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO 

9. Různé  

 

  Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 2/2019/VH9 bylo schváleno. 
 
 

3. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o financování uzavřené dne 29.5.2019 „Vacenovice – ZTI     

          v lokalitě pod Kostelem“ 

 

Přítomní dostali Dodatek č.1 smlouvy o financování uzavřené dne 29.5.2019 „ Vacenovice –ZTI 
v lokalitě pod Kostelem“ k prostudování s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o 
upravení výše financování mezi Svazkem obcí a Obcí Vacenovice. Došlo k vícepracím ze strany 
dodavatele. K návrhu nebyly vzneseny připomínky, předsedající dal hlasovat. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o financování uzavřené dne 

29.5.2019 „Vacenovice- ZTI v lokalitě pod Kostelem“  

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2019/VH9 bylo schváleno        

 

  

4. Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo „ Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

 
Přítomní dostali Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „ Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
k prostudování s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. 
Smlouva je uzavřená mezi objednatelem Svazkem obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, 
Vacenovice, Vlkoš  a zhotovitelem firmou QUANTUM , a.s. a upravuje bod číslo 5.1 ( cena díla) 
základní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 z důvodu požadavku objednatele na změnu rozsahu díla.  
 
 
 Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH 

Cena dle základní SoD 4 004 490,15 kč 840 942,93 kč 4 845 433,08 kč 
 

Cena víceprací dle dodatku č. 2 - kanalizace 286 075,34 kč 60 075,82 kč 346 151,16 kč 
 

Cena víceprací dle dodatku č. 2 - vodovod 496 754,90 kč 104 318,53 kč 601 073,43 kč 
Cena díla celkem vč. víceprácí dle dodatku č. 2 4 787 320,39 kč 1 005 337,28 kč 5 792 657,67 kč 

 

 
K návrhu nebyly vzneseny připomínky, předsedající dal hlasovat. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dí1o 

„Vacenovice- ZTI v lokalitě pod Kostelem“  

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 4/2019/VH9 bylo schváleno        
 

 



 

5. Schválení Smlouvy o financování opravy kanalizačních poklopů ul. Záhumní, Milotice  
 

Přítomní dostali Smlouvu o financování opravy kanalizačních poklopů ul. Záhumní Milotice k 
prostudování s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. 
Na místě byli předsedajícím seznámeni, že na tuto opravu bylo uspořádáno výběrové řízení, které 
se zúčastnil jen jeden dodavatel – Petr Čejka , Komunikace- - chodníky-kanalizace , Mutěnice. 
Ten byl také vybrán jako zhotovitel na danou opravu. 
Smlouva je uzavřená mezi Svazkem obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice , Vlkoš a 
Obcí Milotice a výše financování  je stanovena na 204620,00 kč. 
K návrhu nebyly vzneseny připomínky, předsedající dal hlasovat. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouva o financování opravy 

kanalizačních poklopů ul. Záhumní Milotice  

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2019/VH9 bylo schváleno        
 
 

6. Schválení rozpočtového opatření č. 4 
 
 Přítomní dostali Návrh rozpočtového opatření č. 4 k prostudování s předstihem a měli možnost 
se k ní vyjádřit. Předseda požádal účetní o přednesení RO. V příjmech došlo k navýšení 
neinvestičních příspěvků obce Milotice na opravu ul. Záhumní, dále navýšení neinvestičních 
příjmů obce Skoroníce – na opravu Lúky u Skoronic. Upraveny také byly neinvestiční příjmy 
obce Vlkoš a Kelčany. K úpravě došlo i u investičních příjmů obcí Vacenovice (lokalita Pod 
Kostelem), Vlkoš (Díly u Skoronic) – zde byly poníženy příjmy a dorovnány na konečné hodnoty 
s obcí Vlkoš. Výdaje byly upraveny o tutéž částku, zejména opravy a udržování, stavby (lokalita 
pod kostelem), poplatky vůči státnímu rozpočtu, poštovní služby a prádlo a oděvy.  
K návrhu nebyly vzneseny připomínky, předsedající dal hlasovat. 
Rozpočtové opatření je přílohou č.5. 

 
Rozpočtové opatření č. 4/2019 

 
snížení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 1 614 979,- Kč 

snížení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 1 614 979,- Kč 

      

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 23.431.279,- Kč 
výdaje rozpočtu 23.030.279,- Kč 
financování celkem 401.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 4/2019 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 21.816.300,- Kč 
výdaje rozpočtu 21.415.300,- Kč 
financování celkem 401.000,- Kč 
     

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č. 4  

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2019/VH9 bylo schváleno        

 

 

 

 

 



 

7. Výběr dodavatele energií na rok 2020 
 
Předseda přítomné informoval, že je třeba vybrat dodavatele energií na rok 2020. V této 
souvislosti byli oslovení čtyři dodavatelé. Jsou to firmy: e-on, Bohemia Energy, MND, 
Centropol. Do námi požadované uzávěrky předložili návrh jen dvě společnosti a to společnost 
e-on a Centropol.  
Firma e-on zpracovala nabídku energií i na rok 2021. Vzhledem k měnícím se cenám na trhu 
byla nakonec vybrána jako vítěz výběrového řízení.  Smlouva s nimi bude uzavřena na roky 
2020 a 2021. 
K návrhu nebyly vzneseny připomínky, předsedající dal hlasovat. 
Nabídky dodavatelů jsou přílohou č. 6. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dodavatele energií na rok 2020 a 2021 a 

to firmu e-on  

 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 7/2019/VH9 bylo schváleno        
 
 

8. Zápis s dílčího přezkoumání hospodaření DSO 
    

    Předseda  přítomné informoval, že dne 18.9.2019 proběhlo Dílčí přezkoumání hospodaření              
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. Pověřeným kontrolorem byla 
pani Ing. Jarmila Antošová, spolu s Mgr. Eliškou Hřebačkovou. Při dílčím přezkoumání 
hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na 
hospodaření svazku obcí v budoucnosti. Ke kontrole nebyly vzneseny připomínky. 

 
 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zápis s dílčího přezkoumání 

hospodaření DSO 

 

9. Různé 

 
- Na valné hromadě byl jako host přítomen pan Mgr. Ing. Ivo Macek, který přítomné 

seznámil s : Rozsudkem jménem republiky. 
      Žalobce: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš  
      Proti žalovanému Odvolací finanční ředitelství Brno.  
      Krajský soud v Brně  zrušil  rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství a věc vrací      
     žalovanému k dalšímu řízení. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení. Mgr.Ing.        
      Ivo Macek očekává, že se věc v budoucnu vrátí až na finanční ředitelství Brno a případně    
      až na první stupeň tj. Finanční úřad v Hodoníně. Následně bude se Svazkem obcí zahájeno  
      nové správní řízení. 
 
-  Předseda svazku předložil přítomným tabulku Hospodaření svazku za období 1-8/2019. 

Informoval přítomné o zaplacení splátky ČOV i s úroky s ní související 
 

- Oprava ČOV- přítomní byli informování o nutnosti opravy na ČOV Milotice. Jedná se o 
výměnu prasklého držáku na tritonu a rozpadu kompozičních dvířek.  
Opravu provede firma Zemský. Cena opravy by měla být cca 50 000 kč. 

 
 
  

 
 



 

 
Zasedání bylo ukončeno v 16:35 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Dodatek č. 1 smlouvy o financování uzavřené dne 29.5.2019„ Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod 

Kostelem“ 

3. Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo „ Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

4. Schválení Smlouvy o financování opravy kanalizačních poklopů ul. Záhumní, Milotice 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 

6. Nabídky dodavatelů energií 

7. Zápis kontroly hospodaření DSO 

8. Rozsudek jménem republiky  

 

 

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

    

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák                 
    

Radim Končný                            



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 9/2019  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

konané dne 23.9.2019 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2019/VH9    Schválení ověřovatelů zápisu pana Mgr. Josefa Levka, Františka Bílu 

2/2019/VH9    Schválení programu zasedání 

3/2019/VH9    Schválení Dodatku č. 1 o fianncování uzavřené dne 29.5.2019 Smlouvy o dílo 

                        „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

4/2019/VH9    Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo „ Vacenovice – ZTI v loklaitě Pod Kostelem“ 

5/2019/VH9    Schválení Smlouvy o financování opravy kanalizačních poklopů ul. Záhumní, Milotice 

6/2019/VH9    Schválení Rozpočtového opatření č. 4 

7/2019/VH9    Výběr a schválení výběru dodavatele energií na roky 2020,2021 

 

 
 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Zápis kontroly hospodaření DSO 
2. Seznámení s Rozsudkem republiky mezi svazkem obcí a odvolacím finančním ředitelstvím 
3. Seznámení s hospodařením na svazku  
4. Seznámení s opravou na ČOV 

 

Zapsal :   Ing.  Kamila  Profotová            

Ověři l i :   Ing.  Frant išek Novák                  
    

 Radim Konečný                                

 


