
 

 Zápis z valné hromady č. 1/2017  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     30.3.2017 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     13:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. František Novák 
       Pavel Polášek 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  5 (Ing. František Novák, Jan Grombíř, Mgr. Josef 
Levek, Radim Konečný, Ing. Pavel Nenička) 

Další zástupci: Ing. Jiří Flora, Pavel Polášek, Milan Sluka      
  

Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 13:00. 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 pana Pavla 
Poláška. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a pana      

Pavla Poláška.              
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2017/VH1 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Upravil bod č. 12 místo Schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 doplnil Schválení 
dodatku č. 1 ke smlouvě o financování kanalizace. 
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. Informace k provozu ČOV 

4. Informace k výstavbě kanalizace 

5. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMK 

6. Schválení Návrhu smlouvy s firmou REDIS (dispečink čerpaček a ČOV) 

7. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2016 

8. Informace o výsledku revizní kontroly za rok 2016 



 

9. Schválení výsledku inventarizace za rok 2016 

10. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2016 

11. Schválení účetní závěrky svazku za rok 2016 

12. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o financování kanalizace 

13. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2017/VH1 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval: 
1) Došlo k výměně odstředivky od MSO, zdá se být ekonomicky výhodnější, z důvodu potřeby 

poloviční dávky flokulantu. 
2) Kontrola z FÚ – stále není uzavřena. 
3) Je možnost osadit si studny vlastními vodoměry, k odečtu skutečně spotřebované vody. Tyto 

vodoměry si pořídí majitel studny na vlastní náklady, svazek zajistí zaplombování. Vodoměr je 
nutné každých 6 let zkalibrovat. 

4) Zástupci obcí mají nahlásit poškozené kanalizační poklopy. 
5) Zástupci obcí mají doručit na Svazek kanalizační řády k jejich aktualizaci. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice 

13:10 přišel pan Grombíř 

4.   Informace k výstavbě kanalizace 
 
      V obcích Vlkoš i Kelčany je položena více než polovina kanalizace. 
       Do 6/2018 bude lhůta pro napojení se místních obyvatel na nově zbudovanou kanalizaci. Poté se           
 nechá udělat mimořádný odečet.  

Předseda zvažuje možnost přechodu na dvousložkové stočné – paušální platba za přípojky. Nechává    
zástupcům obcí ke zvážení. 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o výstavbě kanalizace 

5.  Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMK 

Návrh smlouvy obdrželi všichni přítomní s předstihem, předseda vyzval ke vznesení připomínek. 
Nebyly vzneseny žádné připomínky, předsedající dal hlasovat. Smlouva je přílohou č. 2. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného  

břemene     s JMK 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2017/VH1 bylo schváleno. 
 

6.   Schválení Návrhu smlouvy s firmou REDIS (dispečink čerpaček a ČOV) 

Firma REDIS spol. s r.o. bude řešit rekonstrukci přenosů z čerpacích stanic na kanalizační síti na 
ČOV Milotice a dispečink VaK Hodonín. Návrh smlouvy obdrželi všichni přítomní s předstihem, 
předseda vyzval ke vznesení připomínek. Ing. Novák navrhuje doplnit v části VII. bod č.10  větu 
„Tato dokladová část bude součástí protokolu o předání a převzetí prací včetně odzkoušení 



 

funkčnosti instalovaného zařízení.“ Po doplnění této připomínky dal předsedající hlasovat. Smlouva  
je přílohou č. 3. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu s firmou REDIS (dispečink čerpaček a 

ČOV) 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2017/VH1 bylo schváleno. 
 
7.   Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2016 

 
- 9.2.2017 proběhla kontrola a  přezkum hospodaření DSO za r. 2016. Kontrolu provedl Krajský 

úřad JMKÚ Brno. Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, 
Vacenovice, Vlkoš za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm.c)  zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 
Zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně 
všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Napraveno. 

- při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla 
mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti 

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o výsledku kontroly přezkumu 

hospodaření za r.2016. 

8.   Informace o výsledku kontroly revizní komise za rok 2016 
 
Revizní komise ve složení – Ing. František Novák – předseda, Ing. Marie Půčková, Radim Konečný 
provedla dne 21.2.2017 kontrolu plnění rozpočtu a hospodaření Svazku obcí za rok 2016. Komise 
neshledala žádné nedostatky.  
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o výsledku kontroly revizní komise 

za r.2016. 

9.   Schválení výsledku inventarizace za rok 2016 
 
Předseda upřesnil, že inventuru prováděli – Jan Grombíř, Ing. Jiří Flora a Pavel Polášek. Žádný 
majetek nebyl vyřazen. Inventarizační zpráva je součástí přílohy č. 5. 
K uvedenému návrhu nebyly další připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výsledek inventarizace majetku k 31.12.2016.  
                         
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2017/VH1 bylo schváleno. 
 
10.  Schválení závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2016 

 
Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úředních deskách a na elektronických úředních 
deskách členských obcí. Všichni zástupci valné hromady obdrželi celý návrh včetně všech příloh. 
Jeho součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 a výkaz pro 
hodnocení a plnění rozpočtu k 31.12.2016. Viz. příloha č.4. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Závěrečný účet za rok 2016 s výhradou a přijímá 
systémové opatření – bude v zákonné lhůtě, v souladu s § 147a odst. 1 a 2 písm. a) 
zákona137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejňovat na profilu zadavatele uzavřené 
smlouvy na veřejné zakázky. 



 

                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2017/VH1 bylo schváleno. 
 
11.   Schválení účetní závěrky Svazku obcí za rok 2016 

 
Všichni zástupci valné hromady obdrželi podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2016, včetně 
návrhu protokolu o schválení účetní závěrky viz.příloha č.5 . Předseda přednesl protokol o schválení 
účetní závěrky svazku. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad  
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 7/2017/VH1 bylo schváleno. 
 

12. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o financování kanalizace 

Návrh dodatku ke smlouvě všichni přítomní obdrželi, předseda vyzval ke vznesení připomínek. 
Nebyly vzneseny žádné připomínky, předsedající dal hlasovat. Dodatek je přílohou č. 6. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o financování kanalizace 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 8/2017/VH1 bylo schváleno. 
 

13. Různé 
  
Obec Milotice má požadavek napojení vinařské oblasti Šidleny na kanalizaci. Budou zde budovat 
novou silnici a vodovod, z tohoto důvodu chtějí současně provést i odkanalizování.  
Svazek vystaví kladné stanovisko, ale požaduje dodržet následující podmínky: 
- obec Milotice vybuduje neutralizační jímku, od níž si kanalizaci bude provozovat sama 
- zabezpečení měření odpadních vod 
- v případě prokazatelného navýšení znečištění „BSK5“ se obec Milotice zavazuje uhradit Svazku 

vzniklé náklady na rekonstrukci ČOV na základě vyčíslených nákladů 

Zasedání  bylo ukončeno v 15:10 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMK 
3. Smlouva s firmou REDIS (dispečink čerpaček a ČOV) 
4.  Závěrečný účet  svazku obcí  za rok 2016 
5.  Protokol  o  schválení  účetní  závěrky za rok 2016 
6.  Dodatek č.1 ke smlouvě o financování kanalizace 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák       
 

 Pavel Polášek           



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2017  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 30.3.2017 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2017/VH1 ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a Pavla Poláška 
 
2/2017/VH1 navržený program jednání 
 
3/2017/VH1 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMK 
 
4/2017/VH1           Smlouvu s firmou REDIS (dispečink čerpaček a ČOV) 
 
5/2017/VH1           výsledek inventarizace k 31.12.2016 
 
6/2017/VH1           Závěrečný účet svazku za rok 2016 s výhradou 
 
7/2017/VH1 Účetní závěrku svazku za rok 2016 
 
8/2017/VH1 Dodatk č.1 ke smlouvě o financování kanalizace 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výstavbě kanalizace 
3. informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2016 
4. informace o výsledku kontroly revizní komise za rok 2016 
5. informaci o požadavku obce Milotice napojení sklepů v Šidlenách na kanalizaci 

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák       

 
Pavel Polášek               


