
 

 Zápis z valné hromady č. 4/2017  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     8.9.2017 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing.František Novák 
       Ing.Jiří Flora 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  3 (Ing. Jana Bačíková, Ing. Marie Půčková, Ing. 
Pavel Nenička) 

Další zástupci: Ing. Jiří Flora, Ing. František Novák, Milan Sluka 

  
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 15:30. Předseda konstatoval, 
že jsou přítomni 3 členové s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Floru a Ing. Františka Nováka. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Floru a Ing. Františka 

Nováka 
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2017/VH4 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. Informace k výstavbě kanalizace 

5. Navýšení dotace z MZe 

6. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

7. Schválení Dodatku ke smlouvě o dílo s MERTASTAV s.r.o. 

8. Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o financování 



 

9. Schválení Smlouvy na dodávku elektrické energie na rok 2018 

10. Rozpočtové opatření 2/2017 

11. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2017/VH4 bylo schváleno. 
 

3.  Informace k provozu ČOV 
 

Předseda přítomné informoval: 
Je potřeba opravit kanalizační poklopy v komunikaci kolem zámku Milotice, neboť jsou poškozené.    
Komunikace byla součástí Smlouvy o dílo při budování kanalizačního sběrače ze Skoronic do Milotic 
a části kanalizace v Miloticích. Je potřeba zjistit, zda je ještě v záruce a nechat opravit. Ing. Půčková 
dodá Smlouvu o dílo a předávací protokol stavby. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice 

4.  Informace k výstavbě kanalizace 
 

Předseda informoval: 
Výstavba v obci Kelčany je dokončena. Výstavba ve Vlkoši probíhá dle časového harmonogramu.  
  
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o výstavbě kanalizace 

5.  Navýšení dotace MZe 

Ze strany MZe bylo vyhověno naší žádosti o navýšení dotace. Celková výše dotace z MZe nyní činí 
19.085.00,-Kč. 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o navýšení dotace z MZe. 

6.  Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

       Přítomní obdrželi návrh smlouvy a měli možnost se s ním seznámit. Dotace bude poskytnuta ve 
výši 8.675.000,- Kč. Smlouva je přílohou č.2.   
 

     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK        

     Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

                Usnesení č. 3/2017/VH4 bylo schváleno. 

7. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016  

Přítomní obdrželi návrh Dodatku Smlouvy o dílo s firmou MERTASTAV elektronicky. Důvodem 
uzavření dodatku č. 1 je změna ceny za dílo o požadované dodatečné práce na celoplošné opravy 
místních komunikací mimo rýhu kanalizace.  

     Dodatek smlouvy je přílohou č.3.   
 

     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 

     Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2017/VH4 bylo schváleno. 
 
 
 



 

8. Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o financování kanalizace 

Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o financování kanalizace všichni přítomní obdrželi, předseda vyzval 
ke vznesení připomínek.    Nebyly vzneseny žádné připomínky, předsedající dal hlasovat. Dodatek je 
přílohou č. 4. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování kanalizace  

Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2017/VH4 bylo schváleno. 
 

9. Schválení Smlouvy na dodávku elektrické energie na rok 2018 

       Předseda oslovil dodavatele energií k vytvoření nabídky. Konstatoval, že nabízené ceny el. energie 
nejsou příznivé. Navrhuje s podpisem smlouvy na dodávku el.energie vyčkat. Dodavatelé budou 
osloveni opětovně, případně vstoupíme do projektu společných nákupů energie. Předseda byl pověřen 
k výběru nejlevnější nabídky a uzavřením smlouvy. Nabídky jsou přílohou č. 5.  

       Nebylo přistoupeno k hlasování, bude projednáno na příští VH.  

    Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku k sepsání Smlouvy o dodávce 
elektrické energie. 

   Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  
Usnesení č. 6/2017/VH4 bylo přijato. 

 
10.  Rozpočtové opatření č. 2/2017 
 

Předseda požádal účetní o přednesení RO. Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.6. 
 
Rozpočtové opatření č. 2/2017 
 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 10.482.200,- Kč 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 10.410.000,-Kč 
zvýšení rozpočtu financování – dle přílohy o 72.200,- Kč 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 44.374.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 45.721.000,- Kč 
financování celkem 1.347.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 2/2017 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 54.784.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 56.203.200,- Kč 
financování celkem 1.419.200,- Kč 

     K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, bylo přistoupeno k hlasování.  

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 

  
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 7/2017/VH4 bylo přijato. 
 
 
 
 

 



 

12. Různé 
 

Předseda informoval o schůzce s náměstkyní ministerstva financí v Praze, ohledně řešení vydaného 
platebního výměru za porušení rozpočtové kázně, které se zúčastnil spolu s Mgr. Levkem. Musíme 
vyčkat výroku soudu. Proběhne ústní jednání. Přeplatky na DPH jsou převáděny na splácení  
platebního výměru.  
Předseda předložil nabídku od firmy REDIS na datahosting přenosů z čerpacích stanic. Nabídka je 
přílohou č. 7. 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o schůzce na Ministerstvu financí a    

nabídku od firmy REDIS 

  
Zasedání  bylo ukončeno v 17:00 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Smlouva o poskytnut í  dotace z  rozpočtu JMK 
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 
4. Dodatek č.2 ke Smlouvě o financování kanalizace s Obcí Vlkoš 
5. Nabídkové ceny energií 
6 .  Rozpočtové opatření  2/2017 
7.  Nabídka na datahost ing přenosů od f i rmy REDIS 

 

 

Zapsal :   Marie Lungová                

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák         
 

 Ing.  J i ř í  Flora            



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 4/2017  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 8.9.2017 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2017/VH4 ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Floru a Ing. Františka Nováka 
 
2/2017/VH4 navržený program jednání 
 
3/2017/VH4 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
 
4/2017/VH4 Dodatek ke Smlouvě o dílo s MERTASTAV s.r.o. 
 
5/2017/VH4 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování kanalizace s Obcí Vlkoš 
 
6/2017/VH4 pověření předsedy svazku uzavřením Smlouvy o dodávce elektrické energie 
 
7/2017/VH4 rozpočtové opatření č.2/2017 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace k provozu ČOV 
2. informace k výstavbě kanalizace 
3. informaci o navýšení dotace z MZe 
4. informaci o cenách energií 
5. informaci o schůzce na MZe  
6. informaci o nabídce firmy REDIS na datahosting 

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Frant išek Novák               

    
Ing.  J i ř í  Flora            


