
 

  Zápis z valné hromady č. 4/2015  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     9.12.2015 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     14:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Bačíková Jana 
       Mgr. Levek Josef 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

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

 
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 Ing. Janu Bačíkovou a Mgr. Josefa Levka. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou a Mgr. 

Josefa Levka.   
                              
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2015/VH4 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. K programu doplnil bod č.2 Schválení programu  a bod č.5. Odměny předseda a 
zaměstnanci k návrhu nebyly připomínky, předsedající dal o 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. Odměny předseda svazku a zaměstnanci  

6. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2015 

7. Pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na období 12/2015 

8. Schválení ceny stočného na rok 2016 

9. Schválení ceny za odvádění dešťových vod na rok 2016 

10. Schválení rozpočtu na rok 2016 



 

11. Schválení rozpočtového výhledu  

12. Volba revizní komise 

13. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
               Usnesení č. 2/2015/VH4 bylo schváleno. 

 
3. Kontrola úkolů z minulé schůze 
 
     Osobní vůz DACIA DOKKER VAN byl zakoupen. 
     Problém s hromadícími se výpalky v kanalizaci byl s jednotlivými občany řešen. V současné době  
     tento problém nevzniká. 
 
4.   Informace k provozu ČOV 

 
Předseda přítomné informoval: 
1) Došlo k mimořádnému nátoku nespecifikovaných vod na ČOV – tento problém navýšil  spotřebu 

el. energie a tím i celkové náklady. Intenzivně se hledá viník.  
2) Byla provedena reklamace odstředivky – reklamace byla uznána a závada odstraněna. 
3) Byla provedena oprava tritonu – zkouší se uplatnit reklamaci u firmy Zemský Rohatec. 
4) U integrovaného hrubého předčištění vznikají problémy s ucpáváním. Byl dodán návrh firmy 

FONTANA na výměnu šneku a celkové zdvižení, což by ucpávání zamezilo. 
5) Bude vyčíslena cena vyúčtování u domů napojených na majetek VaK a bude požadováno snížení 

pachtovného u společnosti VaK Hodonín. 
6) Kontrola FÚ není stále u konce, neznáme žádné konečné vyjádření. 
7) Termín vyúčtování a vrácení půjčky je u JMK  odložen na 29.2.2016, neboť nebyla doposud 

vypracována závěrečná monitorovací zpráva ze SFŽP. 
 

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

5.   Odměny předseda svazku a zaměstnanci  
 
Valná hromada navrhla odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč + odvody za období 6/2015 
– 12/2015. Odměna bude vyplacena ve dvou měsíčních splátkách. 1.splátka k 15.12.2015 za 
červenec až listopad 2015 a 2.splátka k 15.1.2016 za 12/2015. 
Dále předseda svazku navrhl půlroční odměnu ve výši 4.000,- Kč panu Holubovi, 4.000,-Kč paní 
Lungové a 2.000,-Kč panu Chytilovi.     
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč    + 

odvody, panu Holubovi 4.000,-Kč, paní Lungové 4.000,-Kč a panu Chytilovi 2.000,-
Kč. 

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

      Usnesení č. 3/2015/VH4 bylo schváleno. 
  

6.   Schválení rozpočtového opatření č.4/2015 

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

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 



 

  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 4/2015/VH4 bylo přijato. 
 

                 
7.   Pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na období 12/2015 

 
Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku provedením rozpočtového           
opatření na období 12/2015 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 5/2015/VH4 bylo přijato. 
 

8.  Schválení ceny stočného na rok 2016 
 
     Navržená cena stočného pro rok 2016 činí 32,-Kč bez DPH. 
 
     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu stočného na rok 2016. 
 
    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 6/2015/VH4 bylo přijato 
 
9.  Schválení ceny za odvádění srážkových vod na rok 2016 
 
     Navržená cena za odvádění srážkových vod pro rok 2016 činí 32,-Kč bez DPH. 
 
     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za odvádění srážkových vod na rok 2016. 
 
    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 7/2015/VH4 bylo přijato 
 
10. Schválení rozpočtu na rok 2016 
 

Předseda konstatoval, že došlo ke změně návrhu rozpočtu, který byl vyvěšen na úředních deskách         
členských obcí z důvodu přenesení vratky půjčky z JMK až na rok 2016. Zveřejněný rozpočet 
4.941.000,-Kč je navýšen o částku 2.483.000,- a činí 7.424.000,-Kč. 
 

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2016 na celé paragrafy. 
 
    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 8/2015/VH4 bylo přijato 
 
11. Schválení rozpočtového výhledu  
 

Návrh rozpočtového výhledu obdrželi všichni členové s předstihem a měli možnost se s ním 
seznámit.  

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016-2018 
 
    Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 9/2015/VH4 bylo přijato 
 
 
 
 



 

14:45 hodin odešel  Mgr.  Josef  Levek a přišel  p .  Konečný Radim 
 
8.  Schválení revizní komise 

 
Předseda navrhl členy revizní komise ve složení Ing. Bačíková Jana, Ing. Flora Jiří a pan Grombíř 
Jan. Předsedou revizní komise navrhuje pana Grombíře. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení Ing. Bačíková Jana, Ing. 
Flora Jiří a pan Grombíř Jan.                             

 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 10/2015/VH4 bylo schváleno. 
 

15:00 hodin přišel p. Novák 
 
11. Různé 
 
 

a) Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny 
 
Návrh usnesení Valná hromada pověřuje předsedu svazku k uzavření smlouvy na dodávku 
elektřiny. 

 
b) Procentuální rozdělení majetku 

 
Je třeba stanovit procentuální rozdělení majetku ke konci roku 2015. Vacenovice nesouhlasí 
s připočtením částky 4 mil. obci Milotice, která jim byla odečtena za původní ČOV. Do konce 
roku se uskuteční ještě jedna schůzka ohledně dořešení rozdělení majetku – navrhovaný termín 
22.12.2015 v 10:00 hod. 

 

Zasedání  bylo ukončeno v 15:30 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Rozpočtové opatření  
3 .  Ceník s točného 2016 
4.  Návrh rozpočtu 2016 
5.  Návrh rozpočtového výhledu 2016-2018 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  Jana Bačíková         
 

Mgr. Josef Levek             

 



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 4/2015  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 9.12.2015 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2015/VH4 ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou a Mgr. Josefa Levka 
 
2/2015/VH4 navržený program jednání 
 
3/2015/VH4           odměnu předsedovi svazku a zaměstnancům 
 
4/2015/VH4           rozpočtové opatření č. 4/2015 
 
5/2015/VH4           pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na 12/2015 
 
6/2015/VH4           cenu stočného na rok 2016 
 
7/2015/VH4           cenu za odvádění srážkových vod na rok 2016 
 
8/2015/VH4           rozpočet na rok 2016  
 
9/2015/VH4           rozpočtový výhled na rok 2016-2018 
 
10/2015/VH4         revizní komisi – předseda komise pan Grombíř Jan, členové Ing. Bačíková Jana a    
                               Ing. Flora Jiří      
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. informace o stavu provozu ČOV 
 
Valná hromada pověřuje předsedu svazku: 
 

1.  k uzavření smlouvy na dodávku elektřiny 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.Bačíková Jana                  

 
     Mgr. Levek Josef          _____ 


