
 

 Zápis z valné hromady č. 6/2017  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     27.11.2017 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     16:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Marie Půčková 
       Mgr. Josef Levek 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  5 (Mgr. Josef Levek, Ing. Marie Půčková , Ing. 
František Novák, 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 je přítomno 5 členů s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a Mgr. Josefa Levka. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a Mgr. 

Josefa Levka  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2017/VH6 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Z pozvánky vypustil body č.9 Schválení rozpočtového opatření a č. 10 Pověření předsedy 
k provedení rozpočtového opatření na období 12/2017. K programu nebyly připomínky, předsedající 
dal o předloženém návrhu programu hlasovat.  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující program zasedání 
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.3 ke Smlouvě o financování kanalizace ze dne 26.9.2016 
6. Pracovní smlouva Chytil Radek 
7. Schválení navýšení platu zaměstnancům svazku 
8. Projednání odměny předsedovi svazku  
9. Schválení usnesení o neplnění plánu obnovy 
10. Schválení ceny stočného pro rok 2018 
11. Schválení ceny za odvádění dešťových vod pro rok 2018 



 

12. Schválení rozpočtu na rok 2018 
13. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 
14. Různé 

 
 Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

        Usnesení č. 2/2017/VH6 bylo schváleno. 
 

3.  Informace k provozu ČOV 
 

Předseda přítomné informoval:  
- je potřeba koupit novou sondu (předpokládaná cena 38.000,-Kč) 
- nejvýhodnější nabídka na energie přišla od e.on, bude sepsána smlouva na příští rok (příloha č.2) 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice 

4.  Informace k výstavbě kanalizace 
 

Předseda informoval: 
- 30.11. proběhne schůzka s Ing.Kavkou (vedoucí odboru vodního hospodářství MÚ Kyjov) 
- termín dokončení projektu byl ze strany MZe prodloužen do 30.6.2018 

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

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

Předseda přednesl návrh dodatku. Dodatek je přílohou č. 3. Ing. Novák požaduje do dodatku vložit 
tabulku s přesnou rekapitulací plateb. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování kanalizace 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                Usnesení č. 3/2017/VH6 bylo schváleno. 

6.  Pracovní smlouvy Chytil Radek 

Panu Chytilovi končí 31.12.2017 pracovní smlouva. Předseda navrhuje smlouvu prodloužit na dobu 
neurčitou a dotazuje se, zda má někdo návrh na nového zaměstnance, který by byl přijat z ÚP. Nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. (příloha č. 4) 

  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dohodu o prodloužení pracovní smlouvy panu 

Chytilovi na dobu neurčitou.                              
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2017/VH6 bylo schváleno. 
 
7.  Schválení navýšení platu zaměstnancům svazku  

 
Předseda navrhuje navýšení mzdy zaměstnancům svazku s platností od 1.1.2018 o 2.000,-Kč 
každému, z důvodu navýšení objemu práce v příštím roce o nově zbudovanou kanalizaci v obcích 
Kelčany a Vlkoš. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navýšení mzdy zaměstnancům svazku s platností 

od 1.1.2018 o 2.000,-Kč 
 



 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 
      Usnesení č. 5/2017/VH6 bylo schváleno. 

 
8. Projednání odměny předsedovi svazku  

 
Valná hromada navrhla odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč  za období 7/2017 – 12/2017.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč. 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 

      Usnesení č. 6/2017/VH6 bylo schváleno. 
 
9.  Schválení usnesení o neplnění plánu financování obnovy 

 
Předseda oznamuje, že svazek není schopen dodržet plán financování obnovy z důvodu převodu 
přeplatků na DPH na splátku sankce za porušení rozpočtové kázně. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje usnesení o neplnění plánu financování obnovy                        
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 7/2017/VH6 bylo schváleno. 
 

10. Schválení ceny stočného na rok 2018 
 
     Navržená cena stočného pro rok 2018 činí 36,-Kč bez DPH. (příloha č. 5) 
 
     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu stočného na rok 2018. 
 
     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 8/2017/VH6 bylo přijato 
 
11.  Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2018 
 
     Navržená cena za odvádění dešťových vod pro rok 2018 činí 36,-Kč bez DPH. 
 
     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za odvádění dešťových vod na rok 2018. 
 
    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 9/2017/VH6 bylo přijato 
 
12. Schválení rozpočtu na rok 2017 
 

Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí. Návrh 
rozpočtu je přílohou č.6. 

      
     Návrh rozpočtu činí: 

příjmy rozpočtu 26.777.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 30.230.000,- Kč 
financování celkem 3.452.900,- Kč 
 
Ing. Novák vznesl námitku, že obec Vacenovice v žádném případě nesouhlasí s platbou na splátku 
sankce za porušení rozpočtové kázně a určitě ji ve výši rozpočítané dle počtu obyvatel neuhradí. 
S platbou rozpočítanou rovným dílem na každou obec nesouhlasí ostatní obce. 



 

Ing. Flora navrhuje vzít úvěr na tyto splátky. Do příští valné hromady se sjedná úvěr na splátku 
příštího roku, která má být uhrazena do 23.4.2018 a vyčká se rozhodnutí soudu. 

 
Valná hromada nehlasovala o rozpočtu na rok 2018. Schválení se odkládá na příští jednání. 
Nový návrh bude zveřejněn od 28.11.2017. 

 
13. Schválení rozpočtového výhledu  
 

Návrh střednědobého výhledu obdrželi všichni členové s předstihem a měli možnost se s ním 
seznámit (viz příloha č.7). 

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na rok 2019-2021 
 
    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 10/2017/VH6 bylo přijato 
 
 
14. Různé 
 

  
 
Zasedání  bylo ukončeno v 18:00 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Nabídky cen energi í  
3. Dodatek č.3 ke Smlouvě o financování kanalizace ze dne 26.9.2017 
4. Dohoda o prodloužení pracovní smlouvy Chytil Radek 
5. Finanční analýza ceny stočného 
6. Návrh rozpočtu na rok 2017 
7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 

 
 

 

 

Zapsal :   Marie Lungová                

Ověři l i :  Ing.  Marie Půčková            
 

 Mgr.  Josef  Levek           



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 6/2017  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 27.11.2017 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2017/VH6 ověřovatele Ing. Marii Půčkovou a Mgr. Josefa Levka 
 
2/2017/VH6 navržený program jednání 
 
3/2017/VH6        Dodatek č.3 ke Smlouvě o financování kanalizace ze dne 26.9.2016 

4/2017/VH6 pracovní smlouvu panu Chytilovi na dobu neurčitou 
 
5/2017/VH6 navýšení mzdy zaměstnancům  
 
6/2017/VH6 odměnu předsedovi svazku 
 
7/2017/VH6 usnesení o neplnění plánu financování obnovy 
 
8/2017/VH6 cenu stočného na rok 2018 
 
9/2017/VH6 cenu dešťových vod na rok 2018 
 
10/2017/VH6 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

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

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Marie Půčková                

    
Mgr.  Josef  Levek           


