
 

 Zápis z valné hromady č. 5/2016  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     26.9.2016 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Flora Jiří 
       Mgr. Levek Josef 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 4 - Ing. Novák František, 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 15:30. Předseda konstatoval, 
že jsou přítomni 4 členové s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu - Ing. Jiřího Floru a Mgr. Josefa Levka 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing. Floru a Mgr. Levka 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2016/VH5 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 v obci Vlkoš 

5. Schválení plánu financování a oprav majetku svazku (ČOV) 

6. Schválení Smlouvy o dílo „ Vlkoš kanalizace - kanalizační přípojky“ 

7. Schválení Smlouvy o převodu majetku obce Vacenovice 

8. Schválení inventarizační komise 

9. Schválení revizní komise 



 

10. Rozpočtové opatření č. 4/2016 

11. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2016/VH5 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval: 
1) Přišel platební výměr z Finančního úřadu vztahující se ke zjištění č. 4, tudíž lhůty pro podání 

nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu ve výši 10.674,-Kč. Tento byl dle dřívější domluvy 
zaplacen. Druhý platební výměr ve výši 8.874.584,-Kč ve vztahu ke zjištění č. 1, jež se 
týkalo "losování“ se zatím platit nebude. Mgr. Zatloukal z AK Tinthoferová sepíše odvolání. 
Předseda projednává s p. Vrtělem možnost pokrytí výnosy v případě nevyhovění odvolání. Mgr. 
Levek řeší situaci s Mgr. Luklem (předseda Svazu měst a obcí), Ing. Flora navrhuje sepsat žádost 
o zmírnění tvrdosti zákona. 
Závěrečné vyhodnocení dotace může proběhnout až po uzavření celé kauzy na FÚ. 

2) Odstředivka – odchází ložiska; osloví se 1.brněnská, aby stroj odstranila a vrátila peníze. Bude 
nutné prověřit na SFŽP možnost záměny stroje. 

3) Od původního záměru sepsání žaloby ohledně neplatičů Mgr. Mackem bylo upuštěno, protože 
došlo k částečnému splácení dluhu.  
 

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

4.   Informace k výstavbě kanalizace v obci Vlkoš 

Předsedající informoval: došlo k podpisu smlouvy s firmou MERTASTAV.  
Probíhá řízení o změně stavby před dokončením z důvodu přesunu čerpací stanice. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o výstavbě kanalizace v obci Vlkoš     

 
5.   Schválení Plánu financování a oprav majetku svazku (ČOV)     
 

Předseda seznámil přítomné s Plánem financování obnovy majetku ČOV. K uvedenému nebyly 
připomínky. Předseda dal hlasovat (viz.příloha č.2). 

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Plán financování obnovy majetku ČOV Milotice 

  
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 3/2016/VH5 bylo přijato.        
 

6.   Schválení Smlouvy o dílo „Vlkoš kanalizace – kanalizační přípojky“ 

Předsedající informoval – byly osloveny 3 firmy k vypracování nabídky projektové dokumentace 
k 210 přípojkám RD. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti AQUA PROCON 
s.r.o. Předseda vyzval přítomné ke vznesení připomínek. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 
předsedající dal hlasovat. Smlouva o dílo je přílohou č. 3  

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o dílo „Vlkoš kanalizace – kanalizační 

přípojky“     

Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 4/2016/VH5 bylo schváleno. 
 



 

7.  Schválení Smlouvy o převodu majetku obce Vacenovice 
 

Předseda konstatoval, že smlouvu obdrželi všichni přítomní s předstihem a měli možnost se s ní 
seznámit. Ing. Flora se smlouvou nesouhlasí, jelikož v ní není zohledněna doba udržitelnosti 
projektu. Nebylo přistoupeno k hlasování. Smlouva bude upravena a projednána na příští VH. Návrh 
smlouvy je přílohou č. 4. 
 

8.  Schválení inventarizační komise 
 
Předseda navrhl členy inventarizační komise ve složení pan Jan Grombíř, pan Pavel Polášek a Ing. 
Flora Jiří. Předsedou inventarizační komise navrhuje pana Grombíře. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje inventarizační komisi ve složení pan Jan Grombíř, 
pan Pavel Polášek a Ing. Flora Jiří.                             

 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2016/VH5 bylo schváleno. 
 

9.  Schválení revizní komise 
 
Předseda navrhl členy revizní komise ve složení Ing. František Novák, Ing. Marie Půčková a pan 
Radim Konečný. Předsedou revizní komise navrhuje Ing. Nováka. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení Ing. František Novák, Ing. 
Marie Půčková a pan Radim Konečný.                             

 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 6/2016/VH5 bylo schváleno. 
 
      
10. Rozpočtové opatření č. 4/2016 
 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Ta prošla jednotlivé položky návrhu, 
uvedla důvody a vysvětlila. Předložený návrh byl upraven o částku 340.000,- Kč ve výdajích a o tutéž 
částku byl upraven rozpočet v příjmech.  Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.4. 
 
Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu č. 4/2016 
 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o 340 000,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 340 000,- Kč 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 8.270.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.623.100,- Kč 
financování celkem 1.353.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 4/2016 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 8.610.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.963.100,- 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. 4/2016 

  
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 7/2016/VH5 bylo přijato. 
 
11 .Různé 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 16:45 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Návrh Plánu f inancování  a  oprav majetku svazku  
3 .  Návrh Smlouvy o dílo „Vlkoš kanalizace-kanalizační přípojky“ 
4.  Návrh Smlouvy o zpětném převodu majetku obce Vacenovice 
5.  Rozpočtové opatření  č .4  

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  J i ř í  Flora          
 

 Mgr. Josef Levek         



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 5/2016  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 26.9.2016 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2016/VH5 ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Floru a Mgr. Josefa Levka 
 
2/2016/VH5 navržený program jednání 
 
3/2016/VH5           plán financování a oprav majetku svazku (ČOV) 
 
4/2016/VH5 Smlouvu o dílo „Vlkoš kanalizace – kanalizační přípojky“ 
 
5/2016/VH5 inventarizační komisi 
 
6/2016/VH5 revizní komisi 
  
7/2016/VH5 rozpočtové opatření č.4/2016 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. informace o výstavbě kanalizace ve Vlkoši 
 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie        

Ověři l i :  Ing.  J i ř í  Flora         

 
Mgr. Josef Levek          

 

 


