
 

Zápis z valné hromady č. 1/2015 Svazku obcí 
Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     29. 4. 2015 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     14:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Jana Bačíková 
       Ing. Marie Půčková 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  4 

Omluveni:                 Obec Milotice 

 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 14:20. 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. Janu Bačíkovou a Ing. Marii 
Půčkovou.  

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou a Ing. 

Marii Půčkovou   
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2015/VH1 bylo schváleno. 

    Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. 
 
K uvedenému programu nebyly připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu programu 
hlasovat.  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující program zasedání 

1. Určení ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulé schůze 
3. Informace k provozu ČOV  
4. Informace ke kontrole FÚ a SFŽP 
5. Seznámení s hospodařením Svazku 
6. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2015 
7. Návrh změny Stanov  
8. Různé 



 

Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2015/VH1 bylo schváleno. 

 
 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze 
 
Zajištění pojištění majetku ČOV Milotice – veškeré požadované podklady předány Ing. 
Fabiánkové – zatím v jednání z důvodu nemoci. 
 
14:45 přišel starosta Obce Milotice Mgr. Levek 
 

3. Informace k provozu ČOV 
 
Předseda informoval o problémech s čerpadly.  
1) Šnekové čerpadlo na ČOV Milotice po provozu 1000 motohodin přestalo dodávat potřebné 

množství kalu na odstředivku. Při kontrole servisní společností PUMPSERVICE bylo zjištěno 
značné opotřebení statoru a rotoru. Toto čerpadlo bylo reklamováno u dodávající společnosti 
MSO servis spol. s r.o., avšak reklamace nebyla uznána z důvodu mechanického opotřebení, na 
nějž se reklamace nevztahuje.  

2) Při manipulaci s ponorným čerpadlem na ČS u Svaté Anny došlo k přetržení lanka a při 
následném pádu čerpadla do šachty bylo poškozeno patní koleno. Lanko bylo reklamováno u 
společnosti MSO servis. s r.o. z důvodu jeho nekvality. Tato reklamace nebyla taktéž uznána. 

 
15:00 přišel místostarosta Obce Vacenovice Ing. Novák  
 
Předsedající seznámil Ing. Nováka s reklamacemi – ten vznesl námitku, že jsou tyto problémy 
reklamovatelné. Předseda navrhl posoudit smlouvu o dílo právními zástupci svazku. 
 
Předsedající po zvážení všech nabídek na opravu popřípadě koupi nového čerpadla u různých 
společností, zvolil jako nejlepší variantu výměnu čerpadla firmou GOLIÁŠ – čerpadla, Bzenec, 
která bude čerpadla taktéž servisovat. 
 
Předsedající informoval o nákupu křovinořezu a sekačky na trávu u společnosti MG CENTRUM. 
Další připomínkou byla nutnost vyčištění zanesených kanalizací, především v Obci Skoronice. 
 

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

4. Informace ke kontrole FÚ, SFŽP a ČIŽP  
 
8. 4. 2015 byla zahájena Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj daňová kontrola projektu 
CZ.1.02/1.1/00/09.03686 Milotice – intenzifikace ČOV a kanalizace. Šetření proběhlo na základě 
podnětu z Ministerstva životního prostředí. 
Zastupováním je pověřena Advokátní kancelář Tinthoferová. Písemné vyjádření ke všem 
projednávaným věcem bude zasláno do 60-ti dnů.  
 
15:15 přišel místostarosta Obce Vlkoš Ing. Flora. 
 
20. - 22. 4. 2015 byla zahájena kontrola ze SFŽP na ověření plnění podmínek Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Na vyjádření zatím čekáme. 
 
29. 4. 2015 proběhla kontrola z České inspekce životního prostředí. Kontrolní orgán neměl 
připomínek.  Závěrečné stanovisko bude zasláno. 



 

 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o kontrolách FÚ, SFŽP a ČIŽP 

 
5. Seznámení s hospodařením Svazku 

 
Předsedající informoval přítomné s hospodařením Svazku. Hospodaření se jeví jako kladné. Bližší 
informace budou poskytnuty po vyúčtování podnikatelů. 
Do 30. 6. 2015 má být vrácena nevyčerpaná dotace z JMK ve výši 2.483.000,-Kč 
V letošním roce bude splacena část půjčky ze SFŽP ve výši 987.000,-Kč ve čtvrtletních splátkách. 
 

6. Schválení rozpočtového opatření č.1/2015 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Ta prošla jednotlivé položky     
návrhu. Došlo k přesunu jednotlivých položek a celkový objem rozpočtu se navýšil o 141.500,-Kč. 
Rozpočtové opatření je přílohou č. 2.  

 K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 3/2015/VH1 bylo přijato. 
 

7. Návrh změny Stanov 

Předseda vyzval přítomné k přednesení připomínek k návrhu změny Stanov, které zpracovala 
Advokátní kancelář Tinthoferová. Uvedl, že zástupci obcí návrh včas obdrželi a mohli se s ním 
seznámit. Drobné připomínky byly sepsány a budou předloženy zpět Advokátní kanceláři. 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí návrh změny Stanov. 
 
16:30 odešla starostka obce Vacenovice Ing. Bačíková 

 
8. Různé 

    
Rybník Lattenberg – k.ú. Skoronice  
 
Ing. Luděk Halaš, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, žádá o vydání stanoviska k 
předkládanému projektu, který řeší výstavbu rybníka Lattenberg v k.ú. Skoronice. 
Rybník bude využíván k chovu ryb - vodní plocha s přechodem do mokřadní části.  
Předsedající seznámil přítomné s návrhem stavby. 
Přítomní navrhli oslovit firmu AQUA PROCON s.r.o. k sepsání posudku k případné stavbě 
rybníka a zároveň si vyžádat hydrologický posudek. 
Do předložení hydrogeologického posudku o vlivu na stavbu přivaděče a souhlasné stanovisko 
vodoprávního úřadu se svazek nebude k výše zmíněné stavbě vyjadřovat.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí žádost o vydání stanoviska k vybudování    

                                   rybníka Lattenberg v k.ú. Skoronice. 
 

Zasedání  bylo ukončeno v 17:00 hodin.  

 



 

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Návrh rozpočtového opatření  

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Jana Bačíková       
 

 Ing. Marie Půčková       

 

 



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2015 Svazku obcí 
Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

konané dne 29. 4. 2015 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2015/VH1 ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou a Ing. Marii Půčkovou 
 
2/2015/VH1 navržený program jednání 
 
3/2015/VH1 rozpočtové opatření č. 1/2015 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o kontrole FÚ, SFŽP a ČIŽP 
3. seznámení s hospodařením Svazku  
4. návrh změny Stanov  
5. informace o výstavbě rybníka Lattenberg  

 

 

Valná hromada pověřuje předsedu svazku: 

1. k oslovení firmy AQUA PROCON s.r.o. k sepsání posudku k případné výstavbě rybníka 
 

 
 
 
 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Jana Bačíková       

 
Ing. Marie Půčková       


