
 

 Zápis z valné hromady č. 5/2017  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     30.10.2017 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     16:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Grombíř Jan 
       Konečný Radim 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  4 (Ing. František Novák, Jan Grombíř, Radim 
Konečný, Ing. Pavel Nenička) 

Další zástupci: Ing. Jiří Flora, Milan Sluka 

  
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 16:00. Předseda konstatoval, 
že jsou přítomni 4 členové s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu pana Jana Grombíře a pana Radima 
Konečného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Radima 

Konečného 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2017/VH5 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. Informace k provozu ČOV 
4. Informace k výstavbě kanalizace v obci Vlkoš 
5. Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 (MERTASTAV s.r.o.) 
6. Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o financování kanalizace 
7. Schválení Smlouvy o poskytování dohledového centra – REDIS spol. s r.o. 
8. Schválení Smlouvy o poskytování práv k užívání software  
9. Schválení inventarizační komise 
10. Schválení revizní komise 
11. Různé 

 
 Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 2/2017/VH5 bylo schváleno. 



 

 
3.  Informace k provozu ČOV 

 
Předseda přítomné informoval: provoz ČOV je bez větších komplikací. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice 

4.  Informace k výstavbě kanalizace 
 

Předseda informoval: 
- chybí položit 150 m kanalizace a provézt konečnou úpravu silnic 
- probíhají neustálé diskuse ohledně víceprací a méněprací 
- termín předání stavby je stanoven do 15.12.2017  
- nejzazší termín předání veškerých přípojek je do 31.8.2018 

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

5.  Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 (MERTASTAV s.r.o.) 

Předseda přednesl návrh dodatku, po zohlednění všech více a méněprací se dodatkem č.2 navyšuje 
cena díla na 50 139 122,57 Kč bez DPH. Dodatek je přílohou č. 2. 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016. 

      Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

                Usnesení č. 3/2017/VH5 bylo schváleno. 

6.  Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o financování kanalizace 

Jelikož Dodatek č.2  ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2017 přišel až po zahájení VH, nebyl prostor pro 
sestavení Dodatku č.3 ke Smlouvě o financování kanalizace. Tento bod nebyl řešen, projedná se na 
příští VH. Nebylo přistoupeno ke hlasování. 
 

7. Schválení Smlouvy o poskytování dohledového centra – REDIS spol. s r.o. 

Přítomní obdrželi návrh Dodatku Smlouvy o poskytování dohledového centra firmou REDIS 
elektronicky. Poskytovatel zajistí GSM přenos dat z 12 čerpacích stanic, ČOV + SMS hlášení poruch. 
Ing. Novák vznesl námitku až na místě. Požaduje do smlouvy doplnit : 
1) Splatnost faktur je 14 dnů.2) V případě prodlení poskytovatele s opravou,se sjednává penále 
500Kč/den. Požadavek Ing. Nováka bude doplněn. Smlouva je přílohou č.3.   
 

     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytování dohledového centra  

Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2017/VH5 bylo schváleno. 
 

8. Schválení Smlouvy o poskytování práv k užívání software  

Smlouvu o poskytování práv k užívání software. K 31.12.2017 končí podpora modulu spisová služba, 
je potřeba zakoupit nový program. Všichni přítomní obdrželi návrh smlouvy elektronicky, předseda 
vyzval ke vznesení připomínek.  Ing. Novák se smlouvou nesouhlasí, předsedající dal hlasovat. 
Dodatek je přílohou č. 4. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytování práv k užívání software 

Výsledek hlasování: pro 3  proti 1  (Ing. Novák)    zdržel se 0  



 

      Usnesení č. 5/2017/VH5 bylo schváleno. 
9.  Schválení inventarizační komise 

 
Předseda navrhl členy inventarizační komise ve složení Mgr. Josef Levek, pan Radim Konečný a 
Ing. František Novák. Předsedou inventarizační komise navrhuje Mgr Levka. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné námitky. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje inventarizační komisi ve složení Mgr. Josef Levek, 
pan Radim Konečný a Ing. František Novák                         

 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2017/VH5 bylo schváleno. 
 

10.  Schválení revizní komise 
 
Předseda navrhl členy revizní komise ve složení Ing. Jiří Flora, Pavel Polášek a Jan Grombíř. 
Předsedou revizní komise navrhuje Ing. Floru. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení Ing. Jiří Flora, Pavel 
Polášek a Jan Grombíř. 

Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 7/2017/VH5 bylo schváleno. 

 
11. Různé 
 

Pan Grombíř vznesl dotaz, jak to vypadá se závazkem Obce Kelčany, který vznikl při výstavbě    
kanalizačního  sběrače. Zastupitelstvo Obce Kelčany se od tohoto distancuje. 
Předseda podotýká, že toto není problém svazku, ale obcí Milotice, Skoronice, Vlkoš. 
VH pověřuje Ing. Floru k předložení návrhu řešení této situace včetně finančního vyčíslení.  

 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 17:30 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 
3. Smlouva o poskytování dohledového centra 
4. Smlouva o poskytování práv k užívání software 

 

 

Zapsal :   Marie Lungová                

Ověři l i :  Grombíř  Jan                    
 

 Konečný Radim            



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 5/2017  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 30.10.2017 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2017/VH5 ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Radima Konečného 
 
2/2017/VH5 navržený program jednání 
 
3/2017/VH5        Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 (MERTASTAV s.r.o.) 

4/2017/VH5 Smlouvu o poskytování dohledového centra – REDIS spol. s r.o. 
 
5/2017/VH5 Smlouvu o poskytování práv k užívání software 
 
6/2017/VH5 Inventarizační komisi ve složení – Mgr. Levek, Ing. Novák, Radim Konečný 
 
7/2017/VH5 Revizní komisi ve složení – Ing. Flora, Jan Grombíř, Pavel Polášek 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace k provozu ČOV 
2. informace k výstavbě kanalizace 

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Grombíř  Jan                          

    
Konečný Radim           


