Zápis z valné hromady č. 4/2021
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Den a místo konání:
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši

6.12.2021

Hodina zahájení:

10:00 hod. OÚ Vlkoš

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Josef Levek, Ing. František Novák

Zapisovatel:

Ing. Profotová Kamila

Počet přítomných členů s právem hlasovat:

5 – Holcman Petr, 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 10:00. Předseda
konstatoval, že jsou přítomni 4 členi 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 – Mgr. Josefa Levka, ing. Františka
Nováka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka, ing.
Františka Nováka
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1/2021/VH4 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 upravit program nahrazením bodu 7 Schválení smlouvy na výběrové
řízení Vacenovice – ZTI Stavebního obvodu B6 za schválení dohody o postoupení práv a
povinností ke stavbě: „Vacenovice – ZTI stavebního obvodu B6“ a bod 19 dát Schválení
pojistné smlouvy Pojištění podnikatele a právnických osob číslo 4281728945. Poté by bod 20

byl Informace k provozu ČOV a bod 21 Různé. Ke změně 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 provozního řádu vodovodu v obci Vacenovice: Vinné sklepy v trati Žlébky
4. Schválení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
5. Schválení smlouvy o provozování vodovodu
6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - Svazek obcí a JMk
7. Schválení dohody o postoupení práv a povinností ke stavbě: „ Vacenovice – ZTI stavebního
obvodu B6“

8. Schválení ceny stočného na rok 2022
9. Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2022
10. Schválení ceny vodného na rok 2022

11.Schválení rozpočtového opatření č. 2/2021
12. Pověření předsedy provedení rozpočtového opatření na 12/2021
13. Schválení rozpočtu na rok 2022
14. Schválení střednědobého výhledu 2023-2025
15. Schválení inventarizační komise
16. Schválení revizní komise
17. Odměna zaměstnanců svazku + odvody za rok 2021
18. Odměna předsedovi svazku + odvody 9-12/2021
19. Schválení Pojistné smlouvy Pojištění podnikatele a právnických osob číslo 4281728945
20. Informace k provozu ČOV
21. Různé

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2/2021/VH4 bylo schváleno

3

S ch vál en í Provozn í h o řád u vod ovod u v ob ci Vacen ovi ce: V i n n é s k l epy
v trati Žl éb k y

Přítomní dostali Provozní řád vodovodu v obci Vacenovice: Vinné sklepy v trati Žlébky
s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Provozní řád byl již schválen Krajskou
hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o
hlasovat. Provozní řád vodovodu v obci Vacenovice: Vinné sklepy v trati Žlébky je přílohou
č. 2
Návrh u s n es en í : Val n á h romad a s ch val u je Provozn í řá d vod ovodu
v ob ci Vacen ovi ce: vi n n é s k l ep y v trati Žl éb k y
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 3/2021/VH4 bylo schváleno

4

S ch vál en í Doh od y vl as tn í k ů p rovozn ě s ou vi s ejí cí ch vod ovod ů

Přítomní dostali návrh Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů s předstihem a měli
možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o dohodu mezi vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Obcí
Milotice a Svazkem obcí zajišťující bezpečnou a plynulou dodávku pitné vody pro obec
Milotice. Jedná se o vodovod pro veřejnou potřebu Milotice – TI lokalita Záluží. K návrhu
nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Dohoda vlastníků provozně souvisejících
vodovodů je přílohou č. 3
Návrh u s n es en í : Val n á h romad a
p rovozn ě s ou vi s ejí c í ch vod ovod ů
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0

s ch val u je

Doh od u

vl as tn ík ů

zdržel se 0

Usnesení č. 4/2021/VH4 bylo schváleno

5

S ch vál en í S ml ou vy o p rovozován í vod ovod u

Přítomní dostali návrh Smlouvy o provozování vodovodu s předstihem a měli možnost se k ní
vyjádřit. Jedná se o smlouvu mezi Svazkem obcí a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,
prohlašující, že vlastníkem vodního díla Milotice – TI lokalita Záluží – vodovod je Svazek obcí.
K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Smlouva o provozování vodovodu je
přílohou č. 4
Návrh u s n es en í : Val n á h romad a s ch val u je S ml ou vu o p rovozován í
vod ovod u
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5/2021/VH4 bylo schváleno

6

S ch vál en í S ml ou vy o zří zen í vě cn éh o b ře men e

Přítomní dostali návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene s předstihem a měli možnost se k ní
vyjádřit. Jedná se o smlouvu mezi Jihomoravským krajem a Svazkem obcí o zřízení věcného
břemene služebnosti spočívající v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění
kanalizace u stavby „Vlkoš – kanalizace“. Výše věcného břemene činí 85.547,00 Kč včetně
DPH a bude uhrazena z účtu ČNB. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat.
Smlouva o zřízení věcného břemene je přílohou č. 5
Návrh u s n es en í : Val n á h romad a s ch val u je S ml ou vu o z ří ze n í věcn éh o
b ře men e
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6/2021/VH4 bylo schváleno

7

S ch vál en í Doh od y o p os tou p en í práv a
„Vacen ovi ce – ZT I s taveb n í h o ob vodu B 6“

p ovi n n os tí

ke

s tavb ě:

Přítomní dostali dohodu o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Vacenovice – ZTI
stavebního obvodu B6“ s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o dohodu mezi
Svazkem obcí a Obcí Vacenovice o postoupení práv a povinností vyplývajících z povolení
správních a dalších orgánů České republiky, jež jsou nezbytná pro realizaci stavebních prací
investiční akce „ Vacenovice – ZTI stavebního obvodu B6“. K návrhu nebyly připomínky,
předsedající dal o hlasovat. Dohoda o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Vacenovice –
ZTI stavebního obvodu B6“ je přílohou č. 6
Návrh u s n es en í : Val n á h romad a s ch val u je Doh od u o p o s tou p en í p ráv
a p ovi n n os tí k e s tavb ě: „Vacen ovi c e – ZT I s taveb n í h o obvod u B 6“
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7/2021/VH4 bylo schváleno

8

S ch vál en í cen y s točn éh o n a rok 2022

Přítomní dostali návrh výše ceny stočného na rok 2022 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 39,79
Kč a 44,21 Kč. Cenu stočného na rok 2022 navrhuje předseda svazku ve výši 41,00 Kč bez
DPH +10% DPH K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o návrhu hlasovat. Návrh ceny
stočeného je přílohou č. 7 a analýza stočného je přílohou č. 8
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu stočného na rok 2022
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8/2021/VH4 bylo schváleno

9

S ch vál en í cen y za od vád ěn í d eš ťových vod n a rok 2022

Přítomní dostali návrh výše ceny za odvádění dešťových vod na 2022 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 2022 navrhuje předseda svazku ve
výši 41,00 Kč bez DPH +10% DPH. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat.
Návrh ceny za odvádění dešťových vod je přílohou č. 9.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za odvádění dešťových vod na rok 2022
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9/2021/VH4 bylo schváleno

10 S ch vál en í cen y vodn éh o n a rok 2022
Přítomní dostali návrh výše ceny vodného na rok 2022 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 34,88 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. 10.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za vodné na rok 2022
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10/2021/VH4 bylo schváleno

Před schválením následujícího bodu přišel omluvený pan starosta obce Kelčany Radim
Konečný

11 S ch vál en í Rozp očtovéh o op atřen í č.2/ 2021
Přítomní dostali návrh rozpočtového opatření č. 2/2021 s předstihem a měli možnost se k němu
vyjádřit. K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Návrh rozpočtového opatření
č. 2/2021 je přílohou č. 11
Rozpočtové opatření č. 2/2021
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 290.400,- Kč
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 392.100,- Kč
úprava financování – dle přílohy o 101.700,-- Kč

Schválený rozpočet činil:
příjmy rozpočtu 9.155.600,- Kč
výdaje rozpočtu 8.067.900,- Kč
financování celkem -3.953.500,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 2/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 9.446.000,- Kč
výdaje rozpočtu 8.460.000,- Kč
financování celkem - 986.000,- Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11/2021/VH4 bylo schváleno

12 S ch vál en í p ověřen í p řed s ed y s vazk u p roved en í m rozp oč t ovéh o op atřen í
n a ob d ob í 12/ 2021
Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku provedením
rozpočtového opatření na období 12/2021
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 12/2021/VH4 bylo přijato.

13 S ch vál en í Rozp očtu n a rok 2022
Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí
v termínu 16.11. - 6. 12. 2021. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Přítomným předložen
podrobný položkový rozpis rozpočtu.
Příjmy rozpočtu
9 920 300,00 Kč
Splátka půjčky SFŽP
- 986 000,00 Kč
Změna stavu krátkodobých fin prostředků 1 396 000,00 Kč
Příjmy +financování celkem
10 330 300,00 Kč
Výdaje rozpočtu
10 330 300,00 Kč
Přítomní měli možnost se vyjádřit. K návrhu neměli přítomní připomínky. Předsedající dal o
schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 hlasovat. Návrh rozpočtu je přílohou č. 12.
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Rozpočet na rok 2022
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 13/2021/VH4 bylo přijato.

14 Schválení Střednědobého výhledu 2023-2025
Předseda konstatoval, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2025 byl vyvěšen
na úředních deskách členských obcí v termínu 16.11. - 6. 12. 2021. Přítomní jej měli zaslán
s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. K návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na
rok 2023-2025 nebyly připomínky. Předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025 je přílohou č. 13.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na rok
2023-2025
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 14/2021/VH4 bylo přijato.

15. S ch vál en í i n ventari začn í k o mi s e
Předseda navrhl členy inventarizační komise ve složení pan ing. František Novák, Radim
Konečný, Petr Holcman. Předsedou inventarizační komise navrhuje pana ing. Františka
Nováka. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje inventarizační komisi ve složení pan
ing. František Novák, Radim Konečný, Petr Holcman
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 15/2021/VH4 bylo schváleno.

16 S ch vál en í revi zn í k omi s e
Předseda navrhl členy revizní komise ve složení pan Milan Sluka, František Bíla, Radek Šeďa,
Dis. Předsedou revizní komise navrhuje pana Milana Sluku. K návrhu nebyly vzneseny žádné
námitky.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení pan Milan Sluka,
František Bíla, Radek Šeďa, Dis.
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 16/2021/VH4 bylo schváleno.

17 Schválení odměn zaměstnancům Svazku obcí + odvody za rok 2021
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 2021. 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 2021
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 17/2021/VH4 bylo schváleno.

18 Schválení odměny předsedovi svazku + odvody za rok 2021
Valná hromada navrhla předsedovi odměnu ve výši 40 000,-- Kč + odvody za období 912/2021. K návrhu nebyly připomínky a předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku + odvody za
období 9-12/2021
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 18/2021/VH4 bylo schváleno

19 Schválení Pojistné smlouvy – Pojištění podnikatele a právnických osob číslo
42810728945
Přítomní dostali návrh Pojistné smlouvy – Pojištění podnikatele a právnických osob číslo
42810728945 s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Smlouva upravuje výši pojistné
částky majetku, všechny rizika zůstávají v původní výši. Ročně se jedná o zvýšení 6000,00 Kč.
K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o hlasovat. Pojistná smlouva- pojištění
podnikatele a právnických osob číslo 42810728945 je přílohou č. 14

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Pojistnou smlouvu- pojištění podnikatele a
právnických osob číslo 42810728945
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 19/2021/VH4 bylo schváleno

20 Informace k provozu ČOV
Předseda přítomné informoval o provedených opravách na ČOV
-

Oprava na strojním zařízení dosazovací nádrže, dodělání konzolí na potrubí (z důvodu
prasknutí), provedla firma MaBara. Oprava byla ve výši 40920,00 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace k provozu ČOV

21 Rů zn é
-

Začátkem roku 2022 bychom chtěli realizovat – doplnění převodovek dle cenové
nabídky 1024B/2021/03/12/1 ve výši 38376,00 Kč

-

Výměnu vodících tyčí na ČS U Lihovaru dle cenové nabídky 1024C/2021/03/12/1 ve
výši 36974,00 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí plánované opravy začátkem roku 2022

Zasedání bylo ukončeno v 12:00 hodin.

Pří l oh y záp i s u :
1.

P rez enční l i s t i na

2.

Provozní řád vodovodu v obci Vacenovice: „Vinné sklepy v trati Žlébky“

3.

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů

4.

Smlouva o provozování vodovodu

5.

Smlouva o zřízení věcného břemene – Svazek obcí a JMK

6.

Dohoda o postoupení práv a povinností ke stavbě „Vacenovice – ZTI stavebního
obvodu B6“

7.

Návrh ceny stočného na rok 2022

8.

Analýza výše stočného na rok 2022

9.

Návrh ceny za děšťové vody na rok 2022

10.

Návrh ceny vodného pro lokalitu Žlébky na rok 2022

11.

Rozpočtové opatření č. 2/2021

12.

Návrh rozpočtu na rok 2022

13.

Návrh střednědobého výhledu 2023-2025

14.

Pojistná smlouva – Pojištění podnikatele a právnických osob číslo 428178945

Zapsal: Ing. Kamila Profotová

Ověři l i : In g. Fr ant i š ek Novák

Mgr. Josef Levek

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

Výpis usnesení z valné hromady č. 4/2021

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
konané dne 6. 12. 2021 na OÚ Vlkoš
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:
1/2021/VH4 Schválení ověřovatelů zápisu pana ing. Františka Nováka a a Mgr. Josefa
Levka
2/2021/VH4 Schválení programu zasedání
3/2021/VH4 Schválení Provozního řádu vodovodu v obci Vacenovice: Vinné sklepy
Žlébky
4/2021/VH4 Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
5/2021/VH4 Schválení Smlouvy o provozování vodovodu
6/2021/VH4 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
7/2021/VH4 Schválení Dohody o postoupení práv a povinností ke stavbě: Vacenovice – ZTI
stavebního obvodu B6
8/2021/VH4 Schválení ceny stočného na rok 2022
9/2021/VH4 Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2022
10/2021/VH4 Schválení ceny vodného v lokalitě Žlébky na rok 2022
11/2021/VH4 Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2021
12/2021/VH4 Schválení Pověření předsedy Svazku rozpočtovým opatřením na 12/2021
13/2021/VH4 Schválení Rozpočtu na rok 2022
14/2021/VH4 Schválení Střednědobého výhledu na roky 2023-2025
15/2021/VH4 Schválení inventarizační komise
16/2021/VH4 Schválení revizní komise
17/2021/VH4 Schválení odměn zaměstnancům svazku za rok 2021
18/2021/VH4 Schválení odměny předsedovi svazku za období 9-12/2021
19/2021/VH4 Schválení Pojistné smlouvy – pojištění podnikatele a právnických osob
číslo 428178945

Valná hromada projednala a vzala na vědomí:
20/2021/VH4 Informace o provozu ČOV
21/2021/VH4 Plánované investice v roce 2022

Zapsal:

Ing. Kamila Profotová

Ověři l i

In g. Fr ant i š ek Nová k

Mgr. Josef Levek
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