
 

 Zápis z valné hromady č. 3/2016  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     30.5.2016 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Novák František 
       Konečný Radim 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 - Ing. Novák František, Ing. Marie Půčková 
(Grombíř Jan), Mgr. Josef Levek, Radim Konečný, 
Ing. Pavel Nenička 

Host:    Sluka Milan      

                 
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 15:08. 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. Františka Nováka a pana Radima 
Konečného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a pana 

Radima Konečného. 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2016/VH3 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. Výběr hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“ 

5. Schválení odůvodnění veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“ 

6. Schválení smlouvy o financování stavby „Vlkoš kanalizace“ 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2016 

8. Různé 



 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2016/VH3 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval: 
1) Reklamaci odstředivky nebylo vyhověno (příloha č.2). Odvoláme se. 
2) Je potřeba koupit ještě jedno čerpadlo. Jedno se spálilo. Nechá se opravit motor míchadla 

selektoru. 
3) Panu Chytilovi končí 30.6.2016 pracovní smlouva. Předseda navrhuje smlouvu prodloužit do 

31.12.2016 a pana Chytila zaměstnat i bez dotace z ÚP.  Základní měsíční mzda navržena ve 
výši 12.000,-Kč + osobní ohodnocení až do výše 4.000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
  

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

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dohodu o prodloužení pracovní smlouvy panu 
Chytilovi.                              

 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2016/VH3 bylo schváleno. 
 

 4.  Výběr hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“ 

Předseda seznámil přítomné s potřebou volby hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš 
kanalizace“ 
Jsou navrženi následující zástupci: 
1) Ing. Nenička Pavel     
2) Ing. František Minařík 
3) Ing. Jokl Milan 
4) Ing. Bačíková Jana 
5) Sluka Milan 
6) Ing. Flora Jiří 
7) Konečný Radim 

Náhradníci: 

1) Mgr. Levek Josef 
2) Grombíř Jan 
3) Polášek Pavel 
4) Ing. Půčková Marie 
5) Šnajdr Pavel 
6) Panák Luděk 
7) Doplní AQUA PROCON 

Ing. Flora navrhl pověřit předsedu svazku k případnému doplnění hodnotící komise v případě, že 
by se někdo ze zvolených nemohl zúčastnit. K uvedenému nebyly další připomínky, předsedající 
dal o předloženém návrhu hlasovat. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zástupce hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš 

kanalizace“ a pověřuje předsedu svazku doplněním hodnotící komise v případě 
chybějícího zástupce.  

                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  



 

      Usnesení č. 4/2016/VH3 bylo schváleno. 
 
5.   Schválení odůvodnění veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“ 

 
Předsedající vyzval přítomné ke vznesení připomínek k odůvodnění veřejné zakázky, kterou všichni 
obdrželi. Nebyly vzneseny žádné připomínky, předsedající dal hlasovat. (příloha č.3) 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“                             
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2016/VH3 bylo schváleno. 
 

15:50 přišel pan Grombíř a odešla Ing. Půčková 
 
6.  Schválení smlouvy o financování stavby „Vlkoš kanalizace“ 
 

Přítomní dostali smlouvu k prostudování s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Připomínky 
nebyly vzneseny, předsedající dal hlasovat. (příloha č.4) 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o financování stavby „Vlkoš kanalizace“                            
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2016/VH3 bylo schváleno. 
      
     Ing. Novák si vzal slovo a přednesl své požadavky: 
      

1) Zastupitelstvo obce Vacenovice si vyhrazuje právo odsouhlasení smlouvy o financování 
zastupitelstvem obce Vacenovice. 

2) Svazek připraví smlouvu o zpětném převodu majetku obce Vacenovice vloženém do svazku 
v případě zániku svazku. 

3) Obec Vacenovice si vyžaduje předložit k nahlédnutí zadávací dokumentaci v PDF. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 2/2016 
 

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.5. 
 
Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu č. 2/2016 
 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 2 063 700,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 2 063 700,- Kč 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 6.105.400,- Kč 
výdaje rozpočtu 7.458.400,- Kč 
financování celkem 1.353.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 2/2016 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 8.169.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.522.100,- 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. 2/2016 

  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 7/2016/VH3 bylo přijato. 
 

 
8 .Různé 

     Předseda informoval, že u projektu „Milotice – intenzifikace ČOV a kanalizace“, vznikla 
povinnost žadatele vyplnit v systému IS Benefill nejpozději do 29. 06. 2016 průběžnou provozní 
monitorovací zprávu (PPMZ) a odeslat na SFŽP ČR. Tuto povinnost máme jako příjemce dotace letos 
poprvé a bude následovat každý rok min. po dobu 10 let sledování udržitelnosti dle Smlouvy o 
poskytnutí podpory ze SFŽP. AP Investing nabízí zpracování uvedené PPMZ – cena za zpracování a 
vyplnění činí 7. 500,-Kč bez DPH. 

     Předseda řeší možnost náhradního zajištění půjčky objektem ČOV místo ručení lesy. Koncem 
měsíce června se zúčastní osobního jednání na SFŽP.    
 
     Pan Konečný požaduje sepsání smlouvy Mgr. Mackem o splátce dluhu Obce Kelčany. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o povinnosti vyplnění PPMZ a 
nabízené ceně za zpracování od AP Investing a možnost náhradního 
zajištění půjčky 

Zasedání  bylo ukončeno v 17:10 hodin.  

 

Pří lohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Vyjádření  k  reklamaci  odstředivky 
3.  Odůvodnění  veřejné  zakázky 
4.  Smlouva o f inancování  
5 .  Rozpočtové opatření  

 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Novák Frant išek        
 

 Konečný Radim           



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 3/2016  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 30.5.2016 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2016/VH3 ověřovatele zápisu Ing. Františka Nováka a Radima Konečného  
 
2/2016/VH3 navržený program jednání 
 
3/2016/VH3 prodloužení pracovní smlouvy panu Chytilovi 
 
4/2016/VH3           výběr hodnotící komise veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“ 
 
5/2016/VH3 odůvodnění veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“ 
 
6/2016/VH3 smlouvu o financování stavby „Vlkoš kanalizace“ 
 
7/2016/VH3 rozpočtové opatření č.2/2016 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. zprávu o povinnosti vyplnění PPMZ a nabízené ceně za zpracování od AP Investing a možnost       

náhradního zajištění půjčky 
 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie        

Ověři l i :  Ing.  Novák Frant išek        

 
Konečný Radim            

 

 

 


