
 

 Zápis z valné hromady č. 2/2015  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     29.6.2015 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     12:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Jiří Flora 
       Mgr. Josef Levek 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  4 

Omluveni: 

                 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 12:30. 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. Jiřího Floru a Mgr. Josefa Levka. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Floru a Mgr. Josefa   
                             Levka 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2015/VH2 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady a doplnil 2 body programu: 

8. Odměny předseda svazku a zaměstnanci  

 11.Výstavba kanalizace Vlkoš x Kelčany. 

 
K upravenému programu nebyly připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu programu 
hlasovat.  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující program zasedání 

 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola úkolů z minulé schůze 

4. Informace k provozu ČOV 



 

5. Informace ke kontrole FÚ a SFŽP  

6. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2014 

7. Schválení účetní závěrky svazku za rok 2014 

8. Odměny předseda svazku a zaměstnanci 

9. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 

10. Schválení smlouvy na pojištění majetku 

11. Výstavba kanalizace Vlkoš x Kelčany 

12. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2015/VH2 bylo schváleno. 

 
 

3.   Kontrola úkolů z minulé schůze 
 
Hydrologický posudek k případné výstavbě rybníka Lattenberg v k.ú. Skoronice byl dodán – při 
dodání originálu bude vydáno souhlasné stanovisko.  
Zápis do KN – úkol splněn – pozemky pod ČOV patří Svazku obcí. 
Změna stanov – úkol splněn – předseda vyzval zastupitele obcí ke schválení Stanov na 
zastupitelstvech obcí. 
 
 

4.   Informace k provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval: 
1) O nutnosti nainstalování ochrany proti chodu na sucho na šnekové čerpadlo na ČOV Milotice  
2) Dále navrhuje osadit čerpačku u Sv. Anny česly, neboť zde dochází k velkému zanášení a musí 

se denně čistit – nechá se nacenit. 
3) O potřebě změny dodavatele flokulantu – dosud používaný flokulant PRAESTOL K232L plně 

nevyhovuje našemu provozu. 23.6.2015 byly provedeny zkoušky s novým typem flokulantu  
ZETAG 9048 FS. Hlavním požadavkem na flokulant je dosáhnout zvýšení výkonu odstředivky. 
Viz. příloha č.1 – technická zpráva z průběhu provozních zkoušek odvodňování kalu. 

4) Nutnosti koupě nového vozu – předseda předložil přítomným cenovou nabídku vozidla DACIA 
DOKKER VAN od Auto Centrum Jih 2000,a.s.VH pověřila předsedu objednávkou vozidla 
s platbou v hotovosti. 

5) Nové žádosti na pracovníka VPP, neboť panu Nedvědickému smlouva k 30.6.2015 končí. 
 

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

5.   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 by mělo být 
doručeno v měsíci září. 
 
20.-22.4.2015 byla zahájena kontrola ze SFŽP na ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Protokol o kontrole jsme obdrželi 19.6. bez 
námitek. 



 

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

 
6.   Schválení závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2014 

 
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. 2) Jeho součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 a 
výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2014. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad  
                              
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2015/VH2 bylo schváleno. 
 
7.   Schválení účetní závěrky Svazku obcí za rok 2014 

 
Všichni zástupci valné hromady obdrželi podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2014, včetně 
návrhu protokolu o schválení účetní závěrky viz. příloha č. 3. Předseda přednesl protokol o schválení 
účetní závěrky svazku. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad  
                              
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2015/VH2 bylo schváleno. 
 
8.   Odměny předseda svazku a zaměstnanci 
       

Valná hromada navrhla odměnu předsedovi svazku ve výši 100.000,- Kč + odvody. Odměna bude 
vyplacena ve dvou měsíčních splátkách.  
Dále předseda svazku navrhl půlroční odměnu ve výši 5.000,- Kč panu Holubovi a 5.000,-Kč paní 
Lungové.      
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 100.000,-Kč    + 

odvody, panu Holubovi 5.000,-Kč a paní Lungové 5.000?-Kč. 
                              
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 1 ( Ing. Nenička ) 

      Usnesení č. 5/2015/VH2 bylo schváleno. 
  
 

9.   Schválení rozpočtového opatření č.2/2015 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Ta prošla jednotlivé položky     
návrhu. Došlo k přesunu jednotlivých položek a celkový objem rozpočtu se navýšil o 272.900,-Kč. 
Rozpočtové opatření je přílohou č. 4.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 
  
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 6/2015/VH2 bylo přijato. 
 



 

14:00 přišel starosta obce Kelčany pan Konečný. 

10.  Schválení smlouvy na pojištění majetku 
 
Předseda svazku předložil návrh smlouvy na pojištění majetku. K návrhu nebyly vzneseny žádné   
námitky. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu na pojištění majetku bez výhrad.  
                              
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 7/2015/VH2 bylo schváleno. 
 
 

11.  Výstavba kanalizace ve Vlkoši a Kelčanech 
 
Ing. Flora informoval o výhodách podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v obcích Vlkoš a 
Kelčany  jménem svazku. Předseda svazku vyžaduje písemné vyjádření ze SFŽP, že nedojde 
k přepočtu stávající dotace.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o možnosti podání žádosti o dotaci na 

výstavbu kanalizace v obcích Vlkoš a Kelčany.  
 

Zasedání  bylo ukončeno v 15:00 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Závěrečný účet  svazku obcí  za rok 2014 
3.  Protokol  o  schválení  účetní  závěrky za rok 2014 
4.  Rozpočtové opatření  
5 .  Smlouva na poj iš tění  majetku 

 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  J i ř í  Flora         
 

 Mgr. Josef Levek         

 

 



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 2/2015  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 29.6.2015 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2015/VH2 ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Floru a Mgr. Josefa Levka 
 
2/2015/VH2 navržený program jednání 
 
3/2015/VH2 závěrečný účet svazku za rok 2014 
 
4/2015/VH2           účetní závěrku svazku za rok 2014 
 
5/2015/VH2           odměnu předsedovi svazku a zaměstnancům 
 
6/2015/VH2           rozpočtové opatření č. 2/2015 
 
7/2015/VH2           schválení smlouvy na pojištění majetku 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o kontrole FÚ a SFŽP  
3. možnost podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v obcích Vlkoš a Kelčany  

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  J i ř í  Flora         

 
Mgr. Josef Levek          


