
 

 Zápis z valné hromady č. 2/2016  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     29.4.2016 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     14:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Jana Bačíková 
       Mgr. Josef Levek 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

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

Host:    Mgr. Ivo Macek – zástupce advokátní kanceláře     

                 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 14:00. 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 Mgr. Josefa Levka. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou a Mgr. 

Josefa Levka. 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2016/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. Schválení závěrečného vyúčtování stočného za rok 2015 

5. Schválení smlouvy na dodávku elektrické energie na rok 2017 

6. Výstavba kanalizace Kelčany, Vlkoš 

7. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2016/VH1 bylo schváleno. 



 

 
3.   Informace k provozu ČOV 

 
Předseda přítomné informoval: 
1) Kontrola z FÚ – dne 27.4.2016 Ing. Nenička, Mgr. Levek a Mgr. Macek byli pozváni na FÚ 

v Hodoníně k seznámení s výsledkem kontrolního zjištění.  
Předsedající představil Mgr. Macka a předal mu slovo. Mgr. Macek přítomným objasnil situaci 
a navrhl další postup. V původním auditu bylo shledáno 5 pochybení. Ve třech pochybeních FÚ 
vyhověl odvolání Svazku obcí. Dvě pochybení podléhají sankci (netransparentní omezení počtu 
zájemců losováním a zkrácení lhůty pro podání nabídek). 
Původní sankce ve výši 10,5 mil. byla snížena na částku 8,8 mil.  Svazek obcí nesouhlasí s výše 
uvedeným kontrolním zjištěním a požádal o lhůtu 14 dnů, ve které zašle vyjádření 
ke kontrolnímu zjištění. Mgr. Macek doporučil odvolat se u Krajského soudu. Protokol z FÚ je 
přílohou č.2. 
Ing. Flora navrhuje oslovit skupinu stejně postižených obcí. Ing. Bačíková sjedná schůzku 
s předsedou Svazu měst a obcí Mgr. Františkem Luklem.  
14:30 odešel Mgr. Macek 

2) Předseda řeší možnost zrušení pojištění lesů a ručení ČOV. 
3) Proběhlo vyúčtování ve Vacenovicích. Stále je několik občanů s nimiž není uzavřena Smlouva 

na odvádění odpadních vod. Ing. Bačíková občany osloví. 
 

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

 4.  Schválení závěrečného vyúčtování stočného za rok 2015 

 
Předseda seznámil přítomné s tabulkou celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 
cenových předpisů pro vodné a stočné. Vyúčtování je přílohou č. 3. 
K uvedenému nebyly další připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu hlasovat. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje závěrečné vyúčtování stočného za rok 2015  
                              
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2016/VH2 bylo schváleno. 
 
 
5.   Schválení smlouvy na dodávku elektrické energie na rok 2017 

 
Předsedající předložil přítomným návrh cen el.energie pro rok 2017 dodaný panem Holešinským  
z Eon. Cena aktuální činí 0,78Kč NT/MWh a 1,29Kč VT/MWh. Nabízená cena činí 0,57Kč 
NT/MWh a 0,89Kč VT/MWh.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navrhovanou cenu el.energie pro rok 2017. 
                              
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2016/VH2 bylo schváleno. 
 

 
 
 
 



 

6.  Výstavba kanalizace Vlkoš, Kelčany 
 

Obec Kelčany předložila splátkový kalendář pro splácení dluhu vůči svazku podepsaný starostou 
obce ( příloha č.4). Na základě toho bylo svazkem vydáno čestné prohlášení pro MZe o dostatečné 
kapacitě ČOV  a příslib napojení obce Kelčany. 
Obec Vlkoš musí do 31.7.2016 předložit u MZe veškeré požadované dokumenty. Přítomným byla 
rozeslána smlouva o financování mezi Svazkem obcí a Obcí Vlkoš. Ing. Bačíková požaduje smlouvu 
upravit. Projedná se s Mgr. Mackem. Upravený návrh se schválí na dalším zasedání. 

 
7.Různé 

 

Zasedání  bylo ukončeno v 16:00 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Protokol  o  seznámení  s  výsledkem kont rolního z j iš tění  FÚ 
3.  Vyúčtování  ceny s točného za rok 2015 
4.  Splátkový kalendář obce Kelčany 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Jana Bačíková       
 

 Mgr. Josef Levek           



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 2/2016  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 29.4.2016 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2016/VH2 ověřovatele zápisu Ing. Jana Bačíková a Mgr. Josef Levek  
 
2/2016/VH2 navržený program jednání 
 
3/2016/VH2 závěrečné vyúčtování ceny stočného za rok 2015 
 
4/2016/VH2           schválení ceny energie na rok 2017 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výstavbě kanalizace Kelčany, Vlkoš 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Jana Bačíková       

 
Mgr. Josef Levek             


