
 

  Zápis z valné hromady č. 3/2015  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     8.10.2015 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     14:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Grombíř Jan 
       Konečný Radim 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

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

Host:       Sluka Milan 

             
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 pana Jana Grombíře a pana Radima 
Konečného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu pana Jana Grombíře a pana    

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

      Usnesení č. 1/2015/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 

2. Schválení programu 

3. Informace k provozu ČOV 

4. Informace k dílčímu přezkoumání hospodaření z JMK 

5. Informace ke kontrole FÚ  

6. Informace ke kontrole ŽÚ 

7. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 

8. Schválení inventarizační komise 



 

9. Schválení ceny stočného pro rok 2016 

10. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
               Usnesení č. 2/2015/VH3 bylo schváleno. 

 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval: 
1) Čerpačky u Sv. Anny - jelikož ještě trvá záruka, není vhodný jakýkoliv zásah. Bude dořešeno až 

po uplynutí záruky. 
2) Termín dodání vozidla DACIA DOKKER VAN od Auto Centrum Jih 2000,a.s. byl přesunut na 

prosinec 2015. 
3) Je nutné vybudovat vsakovací jímku v komunikaci na ČOV Milotice – tvoří se zde louže. 
4) Předseda požádal zástupce obcí o projednání problému s hromadícími se výpalky v kanalizaci, 

které vážně poškozují čerpadla s obyvateli dotčených obcí. 
5) Dále předseda požádal zástupce obcí o vyzvání občanů, kteří stále neuzavřeli Smlouvu na 

odvádění odpadních vod, aby tak učinili nebo doložili doklad o vývozu odpadních vod. 
 

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

4.   Informace k dílčímu přezkoumání hospodaření z JMK  
 
7.9.2015 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření z JMK. Nebyly shledány chyby a nedostatky.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o dílčím přezkumu hospodaření. 

5.   Informace ke kontrole FÚ 
            

Na vyjádření se stále čeká.   
       

 Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o kontrole FÚ. 

6.   Informace ke kontrole ŽÚ 
            

Dne 23. 9. proběhla kontrola ze ŽÚ. Závěr kontroly – nejsme povinni vlastnit živnostenské               
oprávnění. Živnost byla pozastavena.   

       
 Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o kontrole ŽÚ. 

                 
7.   Schválení rozpočtového opatření č.3/2015 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Došlo k přesunu jednotlivých 
položek, celkový objem rozpočtu se nezměnil. Rozpočtové opatření je přílohou č. 2.  K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 3/2015/VH3 bylo přijato. 
 

 



 

 
8.  Schválení inventarizační komise 

 
Předseda navrhl členy inventarizační komise ve složení Mgr. Levek Josef, Ing. Půčková Marie a pan 
Holub Ladislav. Předsedou inventarizační komise navrhuje Mgr. Levka. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje inventarizační komisi ve složení Mgr. Levek Josef, 
Ing. Půčková Marie a Holub Ladislav.  

                              
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2015/VH3 bylo schváleno. 
 
 

9.  Schválení ceny stočného pro rok 2016 
 

Navržená cena stočného pro rok 2016 činí 31,50Kč/m3 bez DPH. Cena srážkových vod bude 
zachována na 31,- Kč/m3 bez DPH. Navrhované ceny budou projednány na zastupitelstvech obcí a 
dořešeny na příštím zasedání VH. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí navrhovanou cenu stočného pro rok 2016.  

 

15:30 hodin odešel  Mgr.  Josef  Levek.  
 
10. Různé 
 

Na MZE byla podána žádost o dotaci na vybudování kanalizace v obci Vlkoš a Kelčany. Žádosti byly 
podány jak jménem svazku, tak jménem jednotlivých obcí.  
Zatím žádná z obcí neobdržela písemný příslib ani zamítnutí.  
Předseda navrhl oslovit administrátory žádosti o dotace a domluvit se na dalším postupu. 

Zasedání  bylo ukončeno v 16:00 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Rozpočtové opatření  

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Jan Grombíř              
 

Radim Konečný             

 



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 3/2015  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 8.10.2015 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2015/VH3 ověřovatele zápisu pana Jana Grombíře a Radima Konečného 
 
2/2015/VH3 navržený program jednání 
 
3/2015/VH2           rozpočtové opatření č. 3/2015 
 

  4/2015/VH2      inventarizační komisi – předseda komise Mgr. Josef Levek, členové Ing. Marie   
Půčková, Ladislav Holub 

 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o přezkoumání hospodaření z JMK 
3. informace o kontrole FÚ  
4. informace o kontrole ŽÚ 
5. informaci o ceně stočného pro rok 2016 

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Jan Grombíř                       

 
     Radim Konečný          _____ 


