
 

 Zápis z valné hromady č. 4/2016  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     12.8.2016 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     14:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Flora Jiří 
       Ing. Půčková Marie 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

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

Další zástupci: Ing. Jiří Flora 

Host:    Sluka Milan             
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 14:08. 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. Jiřího Floru a Ing. Marii Půčkovou. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Floru a Ing. Marii     

Půčkovou 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2016/VH4 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady a doplnil bod č.4 Schválení dohody o splátkovém kalendáři. 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 dohody o splátkovém kalendáři 

5. Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“ 

6. Odměna předsedovi svazku 

7. Rozpočtové opatření č. 3/2016 

8. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2016/VH4 bylo schváleno. 



 

 
3.   Informace k provozu ČOV 

 
Předseda přítomné informoval: 
1) Finanční úřad - Mgr. Levek se zúčastnil jednání ohledně kauzy finančního úřadu. Stanovisko 

nezměnili, do 60 dnů dodají rozhodnutí, my se odvoláme, platit zatím nic nebudeme. 
2) Odstředivka – v letním období nejsou problémy 
3) Plán financování oprav kanalizací v obcích se stále řeší. 
4) Neplatiči – požádat Mgr. Macka o sepsání žaloby  
5) Nenapojené občany obeslat výzvou k uzavření smlouvy 
6) 11.8. proběhl přezkum hospodaření z JMK – v zápisu jedno pochybení – nevyvěšení smlouvy 

na profil zadavatele. Již napraveno. 
 

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

4.   Schválení dohody o splátkovém kalendáři 

Předsedající vyzval přítomné ke vznesení připomínek k dohodě o splátkovém kalendáři, kterou 
všichni obdrželi. Nebyly vzneseny žádné připomínky, předsedající dal hlasovat. (příloha č.2) 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dohodu o splátkovém kalendáři                              
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2016/VH4 bylo schváleno. 
 
5.   Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace“ 

Předsedající informoval – nabídku podalo 21 firem. Zásadním kritériem pro výběr byla výše ceny 
celkové zakázky. Jako nejvhodnější nabídku komise vyhodnotila nabídku uchazeče společnosti 
MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří IČ. 262 47 461 v celkové výši 
39 369 000Kč. Předseda vyzval přítomné ke vznesení připomínek k výběru dodavatele veřejné 
zakázky „Vlkoš kanalizace“. Nebyly vzneseny žádné připomínky, předsedající dal hlasovat. Zpráva 
o posouzení hodnocení nabídek je přílohou č. 3. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada se usnesla, že bude uzavřena smlouva s vítězem výběrového 

řízení na stavební zakázku „Vlkoš kanalizace“ a to s firmou Mertastav IČ: 
262 47 461 v celkové výši (39 369 000Kč). V případě dodržení zákonných 
ustanovení zákona 137/2006 vybraný uchazeč Mertastav odmítl smlouvu na 
realizaci veřejné zakázky podepsat, bude k podpisu smlouvy vyzvána 
v následujícím pořadí společnost POHL IČ: 758 33 352 (výše zakázky 
48 760 395,44 Kč). Rovněž v případě odmítnutí bude vyzván další v pořadí 
Metrostav IČ: 000 19 515 (celková výše zakázky 48 870 942,80 Kč).     

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 4/2016/VH4 bylo schváleno. 
 

6.  Odměna předsedovi svazku 
 

Valná hromada navrhla odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč + odvody za období 1-
6/2016. Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu v září 2016.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč    + 

odvody za období 1-6/2016. 
                              



 

 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 1 ( Ing. Nenička ) 

      Usnesení č. 5/2016/VH4 bylo schváleno. 
      
7. Rozpočtové opatření č. 3/2016 
 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Ta prošla jednotlivé položky návrhu, 
uvedla důvody a vysvětlila. Předložený návrh byl upraven o částku 101.000,- Kč ve výdajích a o tutéž 
částku byl upraven rozpočet v příjmech.  Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.4. 
 
Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu č. 3/2016 
 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 101 000,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 101 000,- Kč 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 8.169.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.522.100,- Kč 
financování celkem 1.353.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 3/2016 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 8.270.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.623.100,- 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. 3/2016 

  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 6/2016/VH4 bylo přijato. 
 
8 .Různé 
 
Ing. Novák požaduje dát do příštího programu VH schválení smlouvy o zpětném převodu majetku obce 
Vacenovice vloženém do svazku v případě zániku svazku. 
Zasedání  bylo ukončeno v 15:10 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Dohoda o splátkovém kalendáři  
3 .  Zpráva o posouzení hodnocení nabídek 
4.  Rozpočtové opatření  č .3  

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  J i ř í  Flora          
 

 Ing. Marie Půčková         



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 4/2016  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 12.8.2016 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2016/VH4 ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Floru a Ing. Marii Půčkovou  
 
2/2016/VH4 navržený program jednání 
 
3/2016/VH4           dohodu o splátkovém kalendáři 
 
4/2016/VH4 výběr dodavatele veřejné zakázky „Vlkoš kanalizace 
 
5/2016/VH4 odměnu předsedovi svazku 
 
6/2016/VH4 rozpočtové opatření č.3/2016 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o stavu provozu ČOV 
 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie        

Ověři l i :  Ing.  J i ř í  Flora         

 
Ing. Marie Půčková          

 

 


