
 

 Zápis z valné hromady č. 1/2016  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     29.3.2016 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. František Novák 
       Jan Grombíř 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  3 (Ing. František Novák, Ing. Marie Půčková, Ing. 
Pavel Nenička) 

Nepřítomni: Kelčany, Milotice 

                 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 15:30. Předseda 
konstatoval, že jsou přítomni 3 členové s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a pana Jana 
Grombíře. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a pana 

Jana Grombíře.              
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2016/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. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2015 

5. Informace o výsledku revizní kontroly za rok 2015 

6. Schválení výsledku inventarizace za rok 2015 

7. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2015 

8. Schválení účetní závěrky svazku za rok 2015 



 

9. Rozpočtové opatření 5/2015 

10. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016 

11. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2016/VH1 bylo schváleno. 
 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval: 
1) Reklamace odstředivky u MSO vyřešena, přefakturované náklady na odstřeďování uhrazeny. 
2) Kontrola z FÚ – stále není uzavřena. 
3) Obec Kelčany je plně rozhodnuta, že vybudování kanalizace provede na své vlastní náklady.  

Žádost o změnu investorství již byla odeslána na MZE. Ministerstvo zemědělství ovšem 
požaduje od obce Kelčany doložit ještě smlouvu mezi obcí a svazkem o tom, že přebírají akci 
sami na sebe a svazek s tím souhlasí. Dále souhlas svazku s napojením kanalizace obce Kelčany 
na kanalizaci obce Vlkoš a ČOV Milotice a prohlášení, že ČOV je dostatečně kapacitní. 
Ing. Novák nesouhlasí s provozováním kanalizace v Kelčanech, pokud nebude sepsána smlouva 
a nebude splacen dluh vůči svazku. 
Ing. Flora požaduje seznámení se s projektovou dokumentací na výstavbu kanalizace 
v Kelčanech. Dále navrhuje při případném provozování obcí Kelčany, bude cena za m3 
stanovena dle skutečných nákladů (nebude shodná s cenou pro ostatní obce). 
Ing. Nenička nesouhlasí s napojením průmyslové zóny v Kelčanech na ČOV Milotice. 
Konečné rozhodnutí: stanovisko pro MZE bude vydáno až po splnění následujících požadavků: 
- Uhrazení veškerých závazků vůči svazku – formou splátkového kalendáře 
- Seznámení s projektovou dokumentací na výstavbu kanalizace a odsouhlasení svazkem 
- Osazení měření průtoku splašků  
Bude odeslán doporučený dopis s popsanými podmínkami a vyčká se na reakci obce Kelčany. 
 

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

4.   Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2015 
 
26.1.2016 proběhla kontrola a  přezkum hospodaření DSO za r. 2015. Kontrolu provedl Krajský úřad 
JMKÚ Brno. Při přezkoumání hospodaření za r.2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o výsledku kontroly přezkumu 

hospodaření za r.2015. 

5.   Informace o výsledku kontroly revizní komise za rok 2015 
 
Revizní komise ve složení - Jan Grombíř – předseda, Ing. Jana Bačíková, Ing. Jiří Flora provedla 
dne 17.3.2016 kontrolu plnění rozpočtu a hospodaření Svazku obcí za rok 2015.Komise neshledala 
žádné nedostatky.  
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o výsledku kontroly revizní komise 

za r.2015. 

6.   Schválení výsledku inventarizace za rok 2015 
 
Předseda upřesnil, že inventuru prováděli – Ing. Marie Půčková, Mgr. Josef Levek a pan Ladislav 
Holub. Žádný majetek nebyl vyřazen. Inventarizační zpráva je přílohou č. 2. 
K uvedenému návrhu nebyly další připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. 



 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výsledek inventarizace majetku k 31.12.2015.  
                              
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2016/VH1 bylo schváleno. 
 
 
7.   Schválení závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2015 

 
Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úředních deskách a na elektronických úředních 
deskách členských obcí. Všichni zástupci valné hromady obdrželi celý návrh včetně všech příloh 
(příloha č.3) Jeho součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 a 
výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2015. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 bez výhrad  
                              
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2016/VH1 bylo schváleno. 
 
8.   Schválení účetní závěrky Svazku obcí za rok 2015 

 
Všichni zástupci valné hromady obdrželi podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2015, včetně 
návrhu protokolu o schválení účetní závěrky viz. příloha č.4 . Předseda přednesl protokol o schválení 
účetní závěrky svazku. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad  
                              
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2016/VH1 bylo schváleno. 
 

9.   Rozpočtového opatření č.5/2015 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Ta prošla jednotlivé položky     
návrhu. Došlo k přesunu jednotlivých položek a narovnání rozpočtu ke konci roku 2015. Celkový 
objem rozpočtu se nenavýšil. Rozpočtové opatření je přílohou č. 5.  K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2015 
 

 
10. Schválení rozpočtového opatření č.1/2016 
 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Ta prošla jednotlivé položky     
návrhu, uvedla důvody a vysvětlila. Předložený návrh byl upraven o částku 34.400,- Kč ve výdajích 
a o tutéž částku byl upraven rozpočet v příjmech.  Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.6. 
 
Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu č. 1/2016 
 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 34 400,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 34 400,- Kč 

 
 



 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 6.071.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 7.424.000,- Kč 
financování celkem 1.353.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 1/2016 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 6.105.400,- Kč 
výdaje rozpočtu 7.458.400,- Kč 
financování celkem 1.353.000,- Kč 

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

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 

  
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 6/2016/VH1 bylo přijato. 
 

 
12. Různé 

Obec Skoronice vznesla dotaz ohledně plánu oprav. Ing. Nenička objasnil, že plán oprav si tvoří 
majitel kanalizace = obce. 
 
Předseda svazku navrhl zvýšení mzdy od 1.3.2016 paní účetní o 1.000,-Kč měsíčně. Proti návrhu 
nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje zvýšení mzdy účetní na 18.000,-Kč od 1.3.2016. 

 Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 7/2016/VH1 bylo přijato. 
 
Předseda upozornil, že v červnu končí smlouva panu Chytilovi. Žádá přítomné o návrh řešení, protože 
na ČOV musí být 2 zaměstnanci z důvodu bezpečnosti práce. 
 
Předseda je pověřen do další VH zajistit návrh cen za energie pro následující rok. 

Zasedání  bylo ukončeno v 18:00 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Inventarizační  zpráva k 31.12.2015 
3.  Závěrečný účet  svazku obcí  za rok 2015 
4.  Protokol  o  schválení  účetní  závěrky za rok 2015 
5.  Rozpočtové opatření  5/2015 
6.  Rozpočtové opatření  1/2016 

 



 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák       
 

 Jan Grombíř           



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2016  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 29.3.2016 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2016/VH1 ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a Jana Grombíře 
 
2/2016/VH1 navržený program jednání 
 
3/2016/VH1 výsledek inventarizace k 31.12.2015 
 
4/2016/VH1           závěrečný účet svazku za rok 2015 
 
5/2016/VH1           účetní závěrku svazku za rok 2015 
 
6/2016/VH1           rozpočtové opatření č. 1/2016 
 
7/2016/VH1 zvýšení mzdy účetní na 18.000,-Kč 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2015 
3. informace o výsledku kontroly revizní komise za rok 2015 
4. rozpočtové opatření 5/2015 

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák       

 
Jan Grombíř               


