
 

 Zápis z valné hromady č. 1/2019  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     28.1.2019 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. František Novák 
       Holcman Petr 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 - Ing. František Novák, Mgr. Josef Levek, Radim 
Konečný, Ing. Pavel Nenička, František Bíla 

Další zástupci: Milan Sluka, Petr Holcman 

           
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 15:30. 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 – Ing. Františka Nováka a pana Petra 
Holcmana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a pana 

Petra Holcmana 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2019/VH1 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. Rozpočtové opatření 3/2018 
5. Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky „Vlkoš - Díly u Skoronic, kanalizace“ 
6. Schválení Smlouvy o dílo na akci - „Vlkoš - Díly u Skoronic, kanalizace“ 
7. Schválení Smlouvy o financování „Vlkoš - Díly u Skoronic, kanalizace“ 
8. Různé 
      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 2/2019/VH1 bylo schváleno. 



 

 
3.   Informace k provozu ČOV 

Předseda přítomné informoval: 
1) Předseda se zúčastnil soudního řízení, kde proti sobě stojí firma MSO Kyjov a 1. brněnská 

strojírna z důvodu řešení problémů s odstředivkou – bylo odročeno na květen  
2) Soudní stání v kauze porušení rozpočtové kázně zatím vypsáno nebylo. V březnu se budeme 

dotazovat, jak se situace vyvíjí. 
3) Je potřeba vyhlásit výběrové řízení na pozici účetní svazku z důvodu odchodu stávající účetní 

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice        

 
4.   Rozpočtové opatření č. 3/2018 
 

Předseda požádal účetní o přednesení RO. V příjmech došlo k navýšení neinvestičních příspěvků 
obce Vlkoš na opravy kanalizačních přípojek hrazených přes svazek. Výdaje byly navýšeny o tutéž 
částku . Rozpočtové opatření bylo schváleno předsedou svazku dne 28.12.2018 a je přílohou č.2. 
 
Rozpočtové opatření č. 3/2018 
 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 305.700,- Kč 
snížení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 305.700,- Kč 

      

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 27.468.300,- Kč 
výdaje rozpočtu 30.921.200,- Kč 
financování celkem 3.452.900,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 3/2018 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 27.724.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 31.176.900,- Kč 
financování celkem 3.452.900,- Kč 
 

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018     

 
5.   Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 

Předsedající informoval – nabídku podalo 7 firem. Jako nejvhodnější nabídku komise vyhodnotila 
nabídku uchazeče společnosti Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 
Veselí nad Moravou IČ 262 29 455 v celkové výši 6 464 698,-Kč. Předseda vyzval přítomné ke 
vznesení připomínek k výběru dodavatele veřejné zakázky „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“. 
Nebyly vzneseny žádné připomínky, předsedající dal hlasovat. Zpráva o posouzení hodnocení 
nabídek je přílohou č. 3. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada se usnesla, že bude uzavřena smlouva s vítězem výběrového 

řízení na stavební zakázku „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ a to 
s firmou Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o IČ: 262 29 455 
v celkové výši (6 464 698Kč).  

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 4/2019/VH1 bylo schváleno. 

 
 
 



 

 
 
6.   Schválení Smlouvy o dílo na akci „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 

 
Předseda konstatoval, že přítomní návrh smlouvy obdrželi s předstihem a měli možnost se s ní 
seznámit. K návrhu nebyly vzneseny připomínky, předsedající dal hlasovat. ( příloha č.4)  
  

 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Vlkoš – Díly u Skoronic,  
kanalizace“                             

 
     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2018/VH1 bylo schváleno 
 
7.  Schválení Smlouvy o financování stavby „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 
 

Přítomní dostali smlouvu k prostudování s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Připomínky 
nebyly vzneseny, předsedající dal hlasovat. (příloha č.5) 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o financování stavby „Vlkoš – Díly u 

Skoronic, kanalizace“                             
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2019/VH1 bylo schváleno. 
 
11 .Různé 
 

a) Předseda navrhuje, aby byly zaměstnancům zřízeny stravenky. Oslovili jsme dvě společnosti 
Sodexo  a Edenred – ty byla vybrána, jako výhodnější. Přítomní nesouhlasí, bylo odloženo. 

 
b) Firma Mertastav s.r.o. zaslala 3 faktury, které byly vráceny jako nedůvodné. Nyní jsme obdrželi 

předžalobní výzvu k uhrazení pohledávky. Dílo bylo finančně uzavřeno dne 18.7.2018 a všechny 
faktury byly řádně uhrazeny. Později dofakturované práce nebyly zhotovitelem nikdy provedeny. 

 
Zasedání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Rozpočtové opatření č. 3/2018 
3. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
4.  Smlouva o dí lo  na akci  „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 
5.  Smlouva o f inancování  kanal izace „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák                   
    

 Petr Holcman                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2019  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 28.1.2019 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2019/VH1 ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a pana Petra Holcmana 
 
2/2019/VH1 navržený program jednání 
 
3/2019/VH1          výběr dodavatele veřejné zakázky „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 
 
4/2019/VH1 Smlouvu o dílo „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 
 
5/2019/VH1 Smlouvu o financování „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 
 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. rozpočtové opatření č. 3/2018 
 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák       
 

Petr Holcman                

 

 

 


