
 

 Zápis z valné hromady č. 7/2017  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     14.12.2017 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     7:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Josef Levek, Radim Konečný 
 
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 7:30. 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 Mgr. Josefa Levka a Radima Konečného. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka a Radima 

Konečného 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2017/VH7 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. Vložil bod č. 3 Informace k provozu ČOV. 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. Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 (MERTASTAV s.r.o.) 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2017 

6. Pověření předsedy provedením rozpočtového opatření na období 12/2017 

7. Schválení rozpočtu na rok 2018 

8. Různé 

 



 

 Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
        Usnesení č. 2/2017/VH7 bylo schváleno. 
 

3.  Informace k provozu ČOV 
 

Předseda přítomné informoval: 12.12.2017 proběhla na ČOV kontrola z České inspekce životního 
prostředí. Nebylo shledáno pochybení. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice 

4.  Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 (MERTASTAV s.r.o.) 

Přítomní návrh dodatku obdrželi s předstihem a mohli se s ním seznámit. Dodatek je přílohou č. 2.  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 

(MERTASTAV s.r.o.) 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

                Usnesení č. 3/2017/VH7 bylo schváleno. 

5.  Rozpočtové opatření č. 3/2017 
 

Předseda požádal účetní o přednesení návrhu RO. Došlo pouze k přesunu prostředků mezi paragrafy 
a položkami ve výdajích o totožnou částku. Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.3. 
 
Rozpočtové opatření č. 3/2017 
 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 150.000,- Kč 
snížení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 150.000,- Kč 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 54.784.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 56.203.200,- Kč 
financování celkem 1.419.200,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 3/2017 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 54.784.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 56.203.200,- Kč 
financování celkem 1.419.200,- Kč 

     K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, bylo přistoupeno k hlasování.  

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 

  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 4/2017/VH7 bylo přijato. 
 

6.  Pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na období 12/2017 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku provedením rozpočtového           

opatření na období 12/2017 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 5/2017/VH7 bylo přijato. 



 

7. Schválení rozpočtu na rok 2018 
 

Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí v termínu 
28.11. - 14.12.2017. Návrh rozpočtu je přílohou č.4. Dále informuje, že nebylo možné vyjednat do 
tohoto termínu úvěr, jak bylo na poslední VH domluveno. Z tohoto důvodu navrhuje schválení 
původního  návrhu rozpočtu zveřejněného v termínu od 10.11.2017 viz příloha č.5, v němž se splátka 
sankce hradí z příspěvků obcí. 
 

     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: Obec Vacenovice nesouhlasí s úhradou sankcí dle kritéria počtu 
obyvatel. Navrhuje částku uvedenou v rozpočtu k úhradě rovným dílem dle počtu obcí svazku. Obec 
Vacenovice uhradí pouze tuto poměrnou část rozdělenou stejným poměrem na jednotlivé obce DSO 
ve výši 279.400,- Kč. 
S platbou rozpočítanou rovným dílem na každou obec nesouhlasí obce Kelčany, Skoronice a Vlkoš. 
Předseda dal o navrženém rozpočtu hlasovat. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2018 na celé paragrafy. Příjmy 

rozpočtu činí 26.777.100,-Kč, výdaje rozpočtu 30.230.000,- Kč, financování 
celkem 3.452.900,- Kč 

 
    Výsledek hlasování: pro 3  proti 1 (Ing. Novák) zdržel se 1 (Mgr.Levek) 
                                       Usnesení č. 6/2017/VH7 bylo přijato 
 
8. Různé 
 

  
Zasedání  bylo ukončeno v 8:20 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 (MERTASTAV s.r.o.) 
3. Rozpočtové opatření č. 3/2017 
4. Návrh rozpočtu na rok 2018 
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 - původní 

 
 

Zapsal :   Marie Lungová                

Ověři l i :  Konečný Radim            
 

 Mgr.  Josef  Levek           



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 7/2017  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 14.12.2017 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2017/VH7 ověřovatele Mgr. Josefa Levka a Radima Konečného 
 
2/2017/VH7 navržený program jednání 
 
3/2017/VH7        Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 (MERTASTAV s.r.o.) 
 
4/2017/VH7 rozpočtové opatření č. 3/2017 
 
5/2017/VH7 pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na období 12/2017 
 
6/2017/VH7 rozpočet na rok 2018 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace k provozu ČOV 

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Konečný Radim                      

    
Mgr.  Josef  Levek           


