
 

 Zápis z valné hromady č. 2/2019  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     19.3.2019 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Jana Bačíková 
       Sluka Milan 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 – Radim Konečný, Dis. Radek Šeďa, František 
Bíla, Ing. František Novák, Ing. Pavel Nenička 

Další zástupci: Ing. Jana Bačíková, 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. Janu Bačíkovou a pana Milana Sluku. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou a pana 

Milana Sluku 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2019/VH2 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady a doplnil 2 body 9) Schválení rozpočtového opatření č.1/2019 a 10) Schválení Dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo Vlkoš-Díly u Skoronic, kanalizace. 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 
5. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2018 
6. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – DERATEX 
7. Schválení zadávací dokumentace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
8. Schválení Smlouvy o příkazu č.17/19 – PMCS s.r.o. – na výběr zhotovitele „Vacenovice – ZTI 

v lokalitě Pod Kostelem“ 
9. Schválení rozpočtového opatření č.1/2019 
10. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s VHS Javorník 



 

11. Různé 

 
  Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 2/2019/VH2 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
Předseda přítomné informoval: 
1) Provoz na ČOV je v současné době bez problémů 
2) Na místo účetní nastoupí od 1. 4. 2019 Ing. Kamila Profotová. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice        

 
4.   Informace k výstavbě kanalizace Vlkoš „Díly u Skoronic“ 

 
Je položeno cca 600m kanalizace v poli, betonují se patky. S dodavatelskou firmou Vodohospodářské 
stavby Javorník-CZ nejsou žádné komplikace.  

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci k výstavbě kanalizace Vlkoš 
„Díly u Skoronic“     

 
5.   Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2018 

 
14.2.2019 proběhla kontrola a  přezkum hospodaření DSO za r. 2018. Kontrolu provedl Krajský úřad 
JMK Brno. Při přezkoumání hospodaření za r.2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (příloha č.2) 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o výsledku kontroly přezkumu 

hospodaření za r.2018. 

6.   Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – DERATEX s.r.o. 
 
Dodatkem se rozšiřuje provádění deratizace v obci Kelčany. Předseda konstatoval, že přítomní návrh 
dodatku obdrželi s předstihem a měli možnost se s ním seznámit. K návrhu nebyly vzneseny 
připomínky, předsedající dal hlasovat. ( příloha č.3)  
  

 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s DERATEX s.r.o.                      
 

     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 3/2019/VH2 bylo schváleno 

 
7.  Schválení Zadávací dokumentace „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
 

Přítomní dostali smlouvu k prostudování s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Předseda 
upozorňuje, že bude potřeba zajistit stavební dozor a že do příští valné hromady se musí připravit 
smlouva o financování. Další připomínky nebyly vzneseny, předsedající dal hlasovat. (příloha č.4) 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zadávací dokumentaci „Vacenovice – ZTI 

v lokalitě Pod Kostelem“                             
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2019/VH2 bylo schváleno. 
 



 

8.  Schválení Smlouvy o příkazu č.17/19 – PMCS s.r.o. na výběr zhotovitele „Vacenovice – ZTI 
v lokalitě Pod Kostelem“ 
 

Smlouva o příkazu č.17/19 „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ byla členům VH poskytnuta 
s předstihem. Předsedající navrhuje, že na každé smlouvě týkající se výstavby kanalizace v obci 
Vacenovice bude spolu s předsedou podepsán Ing. Novák. Nebyly další připomínky, předsedající dal 
hlasovat. Smlouva je přílohou č.5. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o příkazu č.17/19 na výběr zhotovitele         
„Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

                        
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2019/VH2 bylo schváleno. 
 
9.  Rozpočtové opatření č. 1/2019 
 

Předseda požádal účetní o přednesení RO. V příjmech došlo k navýšení investičních příspěvků obce 
Vlkoš na výstavbu kanalizace hrazené přes svazek. Výdaje byly navýšeny o tutéž částku . Dále byly 
navýšeny výdaje na úhradu DPH a o tutéž částku poníženy výdaje na nákup materiálu. Rozpočtové 
opatření je přílohou č.6. 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 
 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 6.464.700,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 6.464.700,- Kč 

      

Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 9.600.600,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.199.600,- Kč 
financování celkem 401.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 1/2019 činí upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 16.065.300,- Kč 
výdaje rozpočtu 15.664.300,- Kč 
financování celkem 401.000,- Kč 

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 

  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 6/2019/VH2 bylo přijato. 
 

10.   Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 
 
Důvodem dodatku je rozdělení rozpočtu díla na uznatelné a neuznatelné náklady, cena díla se 
nemění. Uznatelným nákladem je pouze kanalizace v zástavbě. Předseda konstatoval, že přítomní 
návrh dodatku obdrželi s předstihem a měli možnost se s ním seznámit. K návrhu nebyly vzneseny 
připomínky, předsedající dal hlasovat. ( příloha č.7)  
  

 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Vodohospodářské 
stavby Javorník-CZ s.r.o.                            

 
     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 7/2019/VH2 bylo schváleno 
 
 



 

11 .Různé 
 
Obdrželi jsme platební rozkaz z Okresního soudu v Hodoníně, na zaplacení částky 1.480.000Kč 
s příslušenstvím (úroky+náklady spojené s řízením) – vyúčtovaná smluvní pokuta firmě Mertastav s.r.o. 
Proti výše uvedenému podáme k soudu odpor. 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 16:15 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – DERATEX s.r.o. 
4 .  Zadávací  dokumentace k zakázce „Vacenovice-ZTI v lokal i tě  Pod Kostelem“ 
5.  Smlouva o příkazu č.17/19 - PMCS s.r.o. 
6 .  Rozpočtové opatření 1/2019 
7.  Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Jana Bačíková                   
    

 Milan Sluka                         



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 2/2019  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 19.3.2019 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2019/VH2 ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou a pana Milana Sluku 
 
2/2019/VH2 navržený program jednání 
 
3/2019/VH2           Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – DERATEX 
 
4/2019/VH2 Zadávací dokumentaci „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
 
5/2019/VH2 Smlouvu o příkazu č.17/19 – PMCS s.r.o. – na výběr zhotovitele „Vacenovice –   

ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
6/2019/VH2 Rozpočtové opatření 1/2019 
 
7/2019/VH2 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Vlkoš-Díly u Skoronice, kanalizace 
 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výstavbě kanalizace Vlkoš 
3. informaci o výsledku kontroly hospodaření z JMK 
 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Jana Bačíková       
 

Milan Sluka                  

 

 


