Zápis z valné hromady č. 2/2020
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Den a místo konání:
Prohlídka ČOV Milotice, poté
zasedací místnost Obecního úřadu v Miloticích

8.6.2020

Hodina zahájení:

15:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Bačíková, MBA, Šeďa Radek, DiS.

Zapisovatel:

Ing. Profotová Kamila

Počet přítomných členů s právem hlasovat:

5 – František Bíla, Ing. František Novák, Radim
Konečný, Mgr. Josef Levek, Ing. Pavel Nenička
Dis.

Další zástupci:

Milan Sluka, Ing. Jana Bačíková MBA, Šeďa
Radek, Dis

Omluveni:

0

Hosté:
Zahájení valné hromady předcházela prohlídka ČOV Milotice. Přítomní byli seznámeni s provozem
ČOV Milotice. Poté se přemístili do zasedací místnosti Obecního úřadu v Miloticích.
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 15:00. Předseda konstatoval,
že je přítomno 5 členů s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná.
1

Určen í ově řovatel ů záp i s u

Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – Ing. Janu Bačíkovou, MBA, Šeďu Radka,
DiS. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou, MBA, a
Radka Šeďu DiS.
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1/2020/VH2 bylo schváleno.

2

S ch vál en í p rogramu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné
hromady. Navrhl doplnit k jednání bod číslo 13 Rozpočtové opatření č. 1, bod číslo 14 Různé.
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 závěrečného vyúčtování stočného za rok 2019

4. Informace o výsledku revizní kontroly za rok 2019
5. Schválení výsledku inventarizace za rok 2019
6. Informace o výsledku kontroly hospodaření JMK za rok 2019
7. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2019
8. Schválení účetní závěrky svazku za rok 2019
9. Schválení dodatku č. 2 smlouvy 706-58856-11 o pojištění majetku podnikatelů
10.Schválení podkladů pro výběrové řízení na pojištění majetku od 1.7.2020
11.Schválení dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací
12.Informace k provozu ČOV
13.Rozpočtové opatření č. 1
14.Různé
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2/2020/VH2 bylo schváleno

3

S ch vál en í závěrečn éh o vyú čtován í s točn éh o za rok 2019

Přítomní dostali tabulku závěrečného vyúčtování stočného za rok 2019 s předstihem a měli možnost se
k ní vyjádřit. Předseda sdělil přítomným, že postupujeme dle nařízení SFŽP. Cena stočného v roce 2019
byla ve výši 38,-- kč bez DPH. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Závěrečné
vyúčtování stočného za rok 2019 je přílohou č. 2.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2019
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3/2020/VH2 bylo schváleno

4

I n f ormace o výs l ed k u revi zn í k on trol y za rok 2019

Přítomní dostali Zprávu o provedených kontrolách plnění rozpočtu a zprávu hospodaření Svazku obcí
za rok 2019 s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Předseda přítomné informoval o složení
revizní komise. Jmenovitě František Bíla, Milan Sluka, Radek Šeďa, DiS.. Sdělil stav příjmů po
konsolidaci ve výši 23 015 680,73 Kč a stav výdajů po konsolidaci ve výši 24 824 995,88 Kč. Zpráva
revizní komise je přílohou č. 3
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výsledky revizní

5

S ch vál en í výs l ed ku i n ven tari zace za r ok 2019

Přítomní dostali Inventarizační zprávu za rok 2019 s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit.
Předseda konstatoval výsledek inventarizační komise o nezjištěných rozdílech. K návrhu nebyly
připomínky, předsedající dal hlasovat. Inventarizační zpráva za rok 2019 je přílohou č. 4.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výsledek Inventarizace za rok 2019
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4/2020/VH2 bylo schváleno.

6

I n f ormace o výs l ed k u k on trol y h os p odařen í JMK za rok 2 019

S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru a v návaznosti na nouzový stav
došlo k omezení možností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem a
v obvyklém rozsahu v souladu s vytvořeným plánem. Za účelem splnění základních zákonných
povinností přezkoumávajícího orgánu bylo nutné konečné přezkoumání provést korespondenčním
způsobem. Požadované písemnosti ke konečnému přezkoumání hospodaření byly předloženy
elektronickou formou Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přítomní dostali
Zprávu o výsledku kontroly hospodaření JMK za rok 2019 s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit.
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření JMK za rok 2019 je přílohou č. 5.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o výsledku kontroly hospodaření
JMK za rok 2019

7

S ch vál en í Závěrečn éh o ú čtu S vazk u obcí za rok 2019

Přítomní dostali návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
za rok 2019 s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. K návrhu nebyly připomínky, předsedající
dal hlasovat. Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2019 je přílohou č. 6
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje „bez výhrad“ Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany,
Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2019
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5/2020/VH2 bylo schváleno.

8

S ch vál en í ú četn í závěrk y s vazk u za ro k 2019

Přítomní dostali Účetní závěrku svazku za rok 2019 s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit.
Předsedající přítomným shrnul skutečnosti, že výnosy roku 2019 jsou 14 147 210,49 Kč , náklady roku
2019 jsou ve výši 12 826 069,76 Kč a hospodářský výsledek hlavní činnosti je 1 321 140,73 Kč. Ten
bude převeden na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období. K Účetní závěrce
nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Účetní závěrka Svazku obcí za rok 2019 je přílohou č. 7
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Účetní závěrku Svazku obcí

Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/2020/VH2 bylo schváleno.

9

S ch vál en í Dod atk u č. 2 p oji s tn é s ml ou vy č. 706-5885 6-11 o p oji š těn í
ma jetk u p od n i k atelů

Přítomní dostali Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 706-58856-11 o pojištění majetku podnikatelů
s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Předsedající přítomné informoval, že se jedená o
připojištění kanalizace U Lihovaru Milotice a Pod Kostelem ve Vacenovicích. Dodatek je v platnosti již
od 14. 3. 2020, ale vzhledem k nouzovému stavu se projednává až nyní. V platnosti je do 30. 6. 2020
s tím, že od 1. 7. 2020 bude následovat nová smlouva, která vzejde z výsledků výběrového řízení.
K Dodatku č., 2 nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 70658856-11 o pojištění majetku podnikatelů je přílohou č. 8.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje „. Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 706-58856-11
o pojištění majetku
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7/2020/VH2 bylo schváleno.

10. Schválení podkladů pro výběrové řízení na pojištění majetku od 1. 7. 2020
Přítomní dostali podklady výzvu k podání nabídek na pojištění majetku Svazku obcí s předstihem a měli
možnost se k nim vyjádřit. Předsedající přítomné seznámil se skutečností, že současné pojištění majetku
končí 30. 6. 2020 je nutné nové pojištění. Dle zákona musíme vybrat pojistitele přes veřejnou zakázku.
Ta bude zveřejněna ihned po valné hromadě. Po 14 dnech bude vybrán pojistitel a uzavřená nová
smlouva od 1. 7. 2020 na dobu 4 let. Ve výzvě je kladen důraz na bonifikaci a na odpovědnost za škodu.
K Podkladům nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Podklady pro výběrové řízení na pojištění
majetku od 1. 7. 2020 jsou přílohou č. 9.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Podklady pro výběrové řízení na pojištění majetku
od 1. 7. 2020
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8/2020/VH2 bylo schváleno.

11. Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací
Přítomným byla v písemné formě předložena Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi
a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a Obcí Vacenovice, Obcí Milotice, Obcí Skoronice, Obcí
Kelčany, Obcí Vlkoš a Svazkem obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. Předsedající
avizoval nutnost smlouvy kvůli ČIŽP. Zdůraznil, že musí schválit zastupitelstva všech obcí. K Dohodě
nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací je
přílohou č. 10.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací

Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9/2020/VH2 bylo schváleno.

12. Informace k provozu ČOV
- předsedající přítomné požádal o možnost přesunou finanční prostředky z rozpočtu (položka 5171) ve
výši 500 000 Kč na technické zhodnocení (položka 6121) z důvodu plánované investice do ČS Sv. Anna
ve Vacenovicích.
Valná hromada souhlasila s přesunem investice pro účely ČS Sv. Anna a její úpravou spočívající
v nainstalování zařízení firmy Huber spol. s r.o.. Jedná se o česle do kanálových šachet Huber rotomat
RokK4. Předpokládaná investice 380 000 Kč bez DPH + přípravné a dokončovací práce
Předsedající přítomné informoval o provedených opravách realizovaných v průběhu prvního
pololetí jak na ČOV Milotice tak na jednotlivých čerpacích stanicích. Na ČOV Milotice.
Informoval o spolupráci s firmou Elektroinstal NR, která nám provádí drobnější elektro opravy
dle naší potřeby.
13. Schválení Rozpočtového opatření č. 1
Přítomní dostali Rozpočtové opatření č. 1 s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit.
V příjmech došlo k navýšení přijatých nekapitálových nákladů (soud s FÚ), přijetí neinvestičních
transférů s obcí Vlkoš a vrácení 2x uhrazené faktury s obcí Vacenovice Výdaje byly navýšeny o
opravy, byl proveden přesun prostředků z výdeje na opravy na výdeje na investice a proveden převod
vlastním rozpočtovým účtům (soud FÚ) Rozpočtové opatření č.1 je přílohou č. 11.
Rozpočtové opatření č. 1/2020
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 3.069.200,- Kč
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 3.069.200,- Kč
Schválený rozpočet činil:
příjmy rozpočtu 8.920.200,- Kč
výdaje rozpočtu 7.934.200,- Kč
financování celkem -986.000,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 1/2020 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 11.989.400,- Kč
výdaje rozpočtu 7.934.200,- Kč
financování celkem 4.055.200,- Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10/2020/VH2 bylo schváleno.

15. Různé

-

Předseda informoval přítomné o probíhajících jednání s obyvateli Vacenovice a Milotic, kteří
nemají se Svazkem obcí uzavřenou smlouvu na stočné
Přítomní byli informování o neplatičích v jednotlivých obcích

Zasedání bylo ukončeno v 16:30 hodin.

Pří l oh y záp i s u :
1.

P rez enční l i s t i na

2.

Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2019

3.

Zpráva revizní kontroly za rok 2019

4.

Inventarizační zpráva za rok 2019

5.

Zpráva o výsledku hospodaření JMK za rok 2019

6.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2019

7.

Účetní závěrka Svazku obcí za rok 2019

8.

Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 706-58856-11

9.

Podklady pro výběrové řízení na pojištění majetku od 1.7.2020

10.

Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací

11.

Rozpočtové opatření č.1

Zapsal: Ing.Kamila Profotová

Ověři l i : In g. J ana Bačí kov á, M B A

Radek Šeďa, DiS.

--------------------------------------

Výpis usnesení z valné hromady č. 2/2020

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
konané dne 8.6.2020 v Miloticích
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:
1/2020/VH2

Schválení ověřovatelů zápisu ing. Janu Bačíkovou MBA, a pana Radka
Šeďu DiS.

2/2020/VH2

Schválení programu zasedání

3/2020/VH2

Schválení Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2019

4/2020/VH2

Schválení výsledku inventarizace za rok 2019

5/2020/VH2

Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2019

6/2020/VH2

Účetní závěrka Svazku obcí za rok 2019

7/2020/VH2

Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 706-58856-11

8/2020/VH2

Podklady pro výběrové řízení na pojištění majetku od 1. 7. 2020

9/2020/VH2

Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací

10/2020/VH2

Rozpočtové opatření č. 1

Valná hromada projednala a vzala na vědomí:
1. informace o výsledku kontroly hospodařen JMK za rok 2019
2.
3.
4.

Informace o provozu ČOV
Seznámení s opravami na ČOV na rok 2020
Seznámení s vývojem nepřipojených jednotek na kanalizaci v obci

Zapsal:

Ing. Kamila Profotová

Ověři l i :

In g. J ana Bačí kov á, M B A

Radek Šeďa, DiS.

--------------------------------------

