
 

 Zápis z valné hromady č. 2/2017  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     27.4.2017 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     16:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Levek Josef 
       Grombíř Jan 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  5 (Ing. Jana Bačíková, Jan Grombíř, Mgr. Josef 
Levek, Radim Konečný, Ing. Pavel Nenička) 

Další zástupci: Ing. Jiří Flora, Milan Sluka, Mgr. Ivo Macek    
  

Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 16:00. 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 Mgr. Josefa Levka a Jana Grombíře. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka a Jana 

Grombíře 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2017/VH2 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 k výstavbě kanalizace 

5. Schválení závěrečného vyúčtování stočného za rok 2016 

6. Projednání dalších postupů k rozhodnutí FÚ 

7. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2017/VH1 bylo schváleno. 
 



 

3.   Informace k provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval: 
1) V tomto týdnu provedla firma REDIS rekonstrukci přenosů z čerpacích stanic na kanalizační síti 

na    ČOV Milotice a dispečink VaK Hodonín, Do konce 5/2017 se vypoví smlouva s VaK na 
přenosy. 

 
16:10 přišla Ing. Bačíková 
 
2) Došla nová nabídka od Deratizace 4D – předseda popsal výhody a dal přítomným ke zvážení. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice 

4.   Informace k výstavbě kanalizace 
 

Předseda informoval, že lhůta pro napojení se místních obyvatel na kanalizaci bude prodloužena do       
8/2018, aby se nemusel dělat mimořádný odečet. 
  
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o výstavbě kanalizace 

5.  Schválení závěrečného vyúčtování stočného za rok 2016 

 
Předseda seznámil přítomné s tabulkou celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 
cenových předpisů pro vodné a stočné. Vyúčtování je přílohou č. 2. 
K uvedenému nebyly další připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje závěrečné vyúčtování stočného za rok 2016  
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2016/VH2 bylo schváleno. 
 

6. Projednání dalších postupů k rozhodnutí FÚ 
 

Proběhla schůzka s Ing. Benešovským z FÚ Hodonín, ten informoval, že od roku 2013 již běží úroky 
z prodlení, které dosáhly výše předepsaného penále (platební výměr činí 8 874 584,- Kč + úroky 
8 874 584,- Kč).  Do 24.4.2017 měl být uhrazen platební výměr od FÚ. Podala se Žádost o posečkání 
platby. FÚ má  30 dnů na vyjádření, zda přistoupí na navržený splátkový kalendář na 6 let. 
Při schválení splátkového kalendáře bude úročení 7%. V některých případech pokud bude zaplacena 
„daň“, se dá upustit od placení úroků z prodlení. Návrh – bylo by lépe vzít si úvěr a splácet bance.  
Advokátní kancelář vznesla dotaz na ministerstvo vnitra, zda členské obce ručí za závazky svazku, 
nedokázali podat jednoznačnou odpověď. Má být určeno ve stanovách. 
V případě podání žaloby, do 8.6.2017, se bude akcentovat na to, že losování samo o sobě není 
problém a že u dalších losování byla shledána další pochybení. Všechny předchozí rozsudky se týkaly 
kontrol z ÚOHS a ne kontrol z FÚ. Budeme vyžadovat, aby soud prověřil, že nebyly dostatečně 
vypořádány všechny naše argumenty Odvolacím FÚ. Postoj FÚ, že nemůžeme argumentovat 
rozhodnutími UHOS, které v té době ještě neexistovaly, je dle Mgr. Macka nesmysl. 
28.4.2017 je domluvena schůzka s předsedou Svazu měst a obcí. Dále se dohodne schůzka se 
senátorkou Annou Hubáčkovou. 

 
7. Různé 

  
Zasedání  bylo ukončeno v 17:30 hodin.  



 

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2. Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2016 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Mgr.  Josef  Levek        
 

 Jan Grombíř           



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 2/2017  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 27.4.2017 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2017/VH2 ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Levka a Jana Grombíře 
 
2/2017/VH2 navržený program jednání 
 
3/2017/VH2 Závěrečné vyúčtování stočného za rok 2016 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výstavbě kanalizace 
3. projednání dalších postupů k rozhodnutí FÚ 

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Mgr.  Josef  Levek        

 
Jan Grombíř               


