
 

 Zápis z valné hromady č. 1/2018  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     8.2.2018 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     13:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. František Novák 
       Ing. Jiří Flora 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

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

Další zástupci: Ing. Jiří Flora 

           
 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 13:00. 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 – Ing. Františka Nováka a Ing. Jiřího Floru. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a Ing. 

Jiřího Floru. 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2018/VH1 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady a doplnil bod č. 10 Schválení provozních řádů kanalizací. K upravenému 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 Dodatku k příkazní smlouvě č. 2016/02 (Stavební servis.net, s.r.o.) 

6. Schválení Přílohy smlouvy č. T 141/2014 (EKOR, s.r.o.) 

7. Schválení podílu obcí na majetku DSO k 31.12.2017 



 

8. Schválení výsledku inventarizace za rok 2017 

9. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2017 

10. Schválení provozních řádů kanalizací 

11. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2018/VH1 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
Předseda přítomné informoval: 
1) Byl vyčištěn vodní tok Zamazaná 
2) Je potřeba výměna tenzometrů a úprava čerpací stanice ve Vacenovicích  
3) 23.1.2018 si soudce převzal spis – audit FÚ – porušení rozpočtové kázně 

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

13:15 přišla Ing. Půčková                 

4.   Informace k výstavbě kanalizace v obci Vlkoš 

      14.2.2018 - proběhne komplexní zkouška čerpačky 

20.2.2018 - proběhne kolaudace přípojky NN 

- zažádá se o předčasné užívání 

duben 2018 - proběhne konečná kolaudace 

 
5.   Schválení Dodatku k příkazní smlouvě č.2016/02 (Stavební servis.net, s.r.o.) 
 
       Z důvodu prodloužení termínu ukončení výstavby kanalizace je nutné sepsat dodatek s TDI. 

Přítomní obdrželi návrh dodatku k příkazní smlouvě a měli možnost se s ním seznámit. Dodatek je 
přílohou č. 2. 

 
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek k příkazní smlouvě č.2016/02     

       Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2018/VH1 bylo schváleno. 
 

6.   Schválení Přílohy smlouvy č. T 141/2014 (EKOR, s.r.o.) 

       Přítomní obdrželi Přílohu smlouvy a měli možnost se s ní seznámit. Smlouva je přílohou č. 3  

 
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Přílohu smlouvy č. T 141/2014 (EKOR, s.r.o.)       

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2018/VH1 bylo schváleno. 
 
7.   Schválení procentuálního rozdělení majetku DSO za rok 2017 

 
Předseda předložil procentuální rozdělení majetku DSO za rok 2017 dle tabulky (viz. příloha č. 4). 
Podíl jednotlivých obcí je stanoven poměrem vloženého majetku člena do DSO k celkovému 
vloženému majetku všech členů do DSO. Za vložený majetek se považují i členské příspěvky. 
 
 



 

Kelčany   1,55% 
Milotice 16,31%  
Skoronice   11,60% 
Vacenovice  48,36% 
Vlkoš   22,18% 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje procentuální rozdělení majetku                             
 

    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 5/2018/VH1 bylo schváleno 

 

8. Schválení výsledku inventarizace za rok 2017 
 
Předseda upřesnil, že inventuru prováděli – Ing. František Novák, Mgr. Josef Levek a Radim 
Konečný. Žádný majetek nebyl vyřazen. Inventarizační zpráva je přílohou č. 5. 
Ing. Novák navrhuje zařadit majetek přenechaný VaK Hodonín na ČOV Milotice. K uvedenému 
návrhu nebyly další připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výsledek inventarizace majetku k 31.12.2017.  
                         
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2018/VH1 bylo schváleno. 
 
9. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2017 

 
5.2.2018 proběhla kontrola a  přezkum hospodaření DSO za r. 2017. Kontrolu provedl Krajský úřad 
JMK Brno. Při přezkoumání hospodaření za r.2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o výsledku kontroly přezkumu 

hospodaření za r.2017. 

10. Schválení provozních řádů kanalizací 
       
      Předseda informoval o potřebě schválení provozních řádů kanalizací v jednotlivých obcích. 
      Provozní řád kanalizací Milotice, Vacenovice byt vyhotoven VaK Hodonín 11/2012 
      Provozní řád kanalizace Skoronice byl vyhotoven Vak Hodonín 2013 
      Provozní řád kanalizace pro předčasné užívání Vlkoš vyhotoven AQUA PROCON 
  

 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje provozní řády kanalizací obcí Milotice, Skoronice, 
Vacenovice, Vlkoš 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                             Usnesení č. 7/2018/VH1 bylo přijato 

 
11 .Různé 
 
 
Zasedání  bylo ukončeno ve 13:50 hodin.  

 

 



 

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Dodatek k příkazní smlouvě č. 2016/02 
3. Příloha smlouvy č. T 141/2014 ( EKOR, s.r.o.) 
4 .  Podí l  jednot l ivých obcí  na majetku svazku 
5.  Inventarizační  zpráva za rok 2017 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák                   
    

 Ing. Jiří Flora                       



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2018  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 8.2.2018 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2018/VH1 ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a Ing. Jiřího Floru 
 
2/2018/VH1 navržený program jednání 
 
3/2018/VH1           Dodatek k příkazní smlouvě č. 2016/02 (Stavební servis.net, s.r.o.) 
 
4/2018/VH1 Přílohu Smlouvy č. T 141/2014 (EKOR, s.r.o.) 
 
5/2018/VH1 podíl jednotlivých obcí na majetku DSO 
 
6/2018/VH1 výsledek inventarizace za rok 2017 
 
7/2018/VH1 provozní řády kanalizací obcí Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výstavbě kanalizace ve Vlkoši 
3. informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2017 
 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák       
 

 Ing. Jiří Flora               

 

 

 


