
 

 Zápis z valné hromady č. 4/2019  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     23.4.2019 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Radim Konečný 
       Milan Sluka 
 
Zapisovatel:       

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

Další zástupci: Milan Sluka 
 
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 – Radima Konečného a Milana Sluku. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Radima Konečného a Milana 

Sluku 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2019/VH4 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady a doplnil 1 bod 8) Příkazní smlouvy č. 01/2019- „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod 
Kostelem“. 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. Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

5. Schválení Smlouvy o dílo č. 25/19 na akci -  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

6. Schválení Smlouvy o dílo č. 26/19 na akci -  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 



 

7. Schválení Příkazní smlouvy č. 01/2019 

8. Schválení Smlouvy o financování „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

9. Různé- postup při vyvázání stávajícího zajištění nesplacené půjčky 

 
  Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 2/2019/VH4 bylo schváleno. 
 

3. Schválení závěrečného vyúčtování stočného za rok 2018 
 

 Přítomní dostali Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro 
vodné a stočné k prostudování s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit.  
 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2018 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2019/VH3 bylo schváleno        

 
3.   Informace k provozu ČOV 

 
Přítomní byli seznámeni s aktuálním provozem ČOV Milotice a nutnými věcmi k řešení.  
.  

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí  

 

 
4.   Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

 
Přítomní dostali Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci kanalizace  „Vacenovice – 
ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ k prostudování s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výběr dodavatele na zakázku kanalizace  
„Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2019/VH4 bylo schváleno        

 

5.   Schválení Smlouvy o dílo č. 25/19 na akci -  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

 
Přítomní dostali Smlouvu o dílo č. 25/19 na akci  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
k prostudování s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o dílo č. 25/19 na zakázku kanalizace  
„Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
 
 



 

     Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 5/2019/VH4 bylo schváleno 
 

 
6.  Schválení Smlouvy o dílo č. 26/19 na akci -  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

 
Přítomní dostali Smlouvu o dílo č. 26/19 na akci  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
k prostudování s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o dílo č. 26/19 na zakázku kanalizace  
„Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 
 
 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 6/2019/VH4 bylo schváleno. 

 
 
 
7.  Schválení Příkazní smlouvy č. 01/2019 
 

Přítomní byli seznámeni s Příkazní smlouvou č. 01/2019 o pověření pana ing, Jaroslava Bartoníčka 
jako stavebního dozoru na akci „ Vacenovice – ZTI v lokalitě pod Kostelem“. Nebyly připomínky, 
předsedající dal hlasovat.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu č. 01/2019 o pověření pana ing. 

Jaroslava Bartoníčka stavebním dozorem  
                        
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 7/2019/VH4 bylo schváleno. 
 

  
8. Schválení Smlouvy o financování „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

 
Přítomní dostali Smlouvu o financování „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ k prostudování 
s předstihem a měli možnost se k němu vyjádřit. Nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat.  
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o financování „ Vacenovice – ZTI 
v lokalitě k Pod Kostelem“  

 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 8/2019/VH4 bylo schváleno. 
 
 
 
9.  Různé 
 

Předseda informoval přítomné, že jsme nám byla nabídnuta možnost vyvázání zajištěných pozemků 
z nesplacené půjčky a podnikáme kroky, aby bylo možno tyto pozemky vyvázat.  
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 16:15 hodin. 

Přílohy zápisu: 



 

1 .  Prezenční  l i s t ina 
2. Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

3. Schválení Smlouvy o dílo č. 25/19 na akci -  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

4. Schválení Smlouvy o dílo č. 26/19 na akci -  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

5. Schválení Příkazní smlouvy č. 01/2019 

6. Schválení Smlouvy o financování „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

7. Podklady pro vyvázání stávajícího zajištění nesplacené půjčky 

 

Zapsal :   Ing.Kamila Profotová             

Ověři l i :  Mgr. Josef Levek                       
    

Ing. František Novák               



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 4/2019  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 23.4.2019 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2019/VH4   Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod 

Kostelem“ 

2/2019/VH4 Schválení Smlouvy o dílo č. 25/19 na akci -  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod 

Kostelem“ 

3/2019/VH4  Schválení Smlouvy o dílo č. 26/19 na akci -  „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod 
Kostelem2/2019/VH3   navržený program jednání 

 
4/2019/VH4   Schválení Příkazní smlouvy č. 01/2019 

5/2019/VH4 Schválení Smlouvy o financování „Vacenovice – ZTI v lokalitě Pod Kostelem“ 

 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Informace o provozu ČOV Milotice 
2. Možnost vyvázání zajištěných pozemků z nesplacené půjčky  
 
 

Zapsal :   Ing.  Kamila  Profotová            

Ověři l i :   Mgr. Josef Levek                       
    

   Ing. František Novák              

 


