
 

 Zápis z valné hromady č. 6/2016  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     24.10.2016 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:30 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Grombíř Jan 
       Konečný Radim 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 - Ing. Novák František, Mgr. Josef Levek, Jan 
Grombíř, 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 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. 1/2016/VH6 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady a doplnil bod č. 9 Rozpočtové opatření č.5/2016. 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 Smlouvy o převodu majetku obce Vacenovice  
5. Řešení podnětu obce Vacenovice odstoupení od Smlouvy o financování kanalizace Vlkoš 
6. Informace k výstavbě kanalizace v obci Vlkoš 
7. Schválení Smlouvy o převodu investorství z Obce Vlkoš ( název projektu „Vlkoš – kanalizace“ ) 

na svazek obcí  
8. Uzavření Smlouvy o provedení archeologického dohledu a výzkumu 
9. Rozpočtové opatření č. 5/2016 
10. Různé 



 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2016/VH6 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
 
Předseda přítomné informoval: 
1) Odstředivka – byl předán reklamační dopis firmě MSO. Ta zapůjčí svazku bezplatně 

odvodňovací zařízení od firmy MIVALT. 
2) Byl objednán přístroj na měření pH, dodán bude do konce měsíce října.  

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

4.   Schválení Smlouvy o převodu majetku obce Vacenovice 
 

Předseda konstatoval, že ve smlouvě došlo k úpravě dle požadavku Ing.Flory a byl vložen následující 
odstavec: Z důvodu existence předchozího závazku na majetku dle článku 2.2 této smlouvy je 
uplatněna odkládací podmínka dle §548 Občanského zákoníku v platném znění. Účinnost této 
smlouvy nastává dnem vypršení závazku plynoucího z odstavce III.5.e) ze smlouvy o dotaci mezi 
Státním fondem životního prostředí a Svazkem obcí uzavřené dne 19.12.2012 

Smlouva je přílohou č.2. 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o převodu majetku obce Vacenovice 

      Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
              Usnesení č. 2/2016/VH6 bylo schváleno. 
  

5.   Řešení podnětu obce Vacenovice odstoupení od Smlouvy o financování kanalizace Vlkoš 
 

Ing Novák požaduje doplnit do smlouvy tentýž článek, který byl vložen do Smlouvy o převodu 
majetku obce Vacenovice (Občanský zákoník § 548 - odkládací podmínka). Ke Smlouvě o 
financování kanalizace Vlkoš bude sepsán dodatek. 

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí žádost o sepsání dodatku ke Smlouvě o     
financování kanalizace Vlkoš 

6.   Informace k výstavbě kanalizace v obci Vlkoš 

      Do 31.10.2016 musí být odeslány všechny podklady na MZe.  3.10.2016 došlo  k předání staveniště  
a započala výstavba. 

 
7.   Schválení Dohody o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Vlkoš – kanalizace, III. etapa“ 

a „Vlkoš – kanalizace“ 

Přítomní obdrželi návrh dohody a měli možnost se s ní seznámit. Ing. Novák požaduje: bude-li třeba, 
bude dodatkována i tato dohoda - čl.2 bod 2 – o zpětném převodu majetku Obce Vlkoš – odkládací 
podmínka (§548 obč.zák.).  Dohoda je přílohou č. 3  

 
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností ke 

stavbě: „Vlkoš – kanalizace, III. etapa“ a „Vlkoš – kanalizace“ 

Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2016/VH6 bylo schváleno. 



 

 
8.  Uzavření Smlouvy o provedení archeologického dohledu a výzkumu 

Předseda konstatoval, že smlouvu obdrželi všichni přítomní s předstihem a měli možnost se s ní 
seznámit. Viz. příloha č. 4. 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o provedení archeologického dohledu a 

výzkumu 

 Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

   Usnesení č. 5/2016/VH6 bylo schváleno. 
   
9. Rozpočtové opatření č. 5/2016 
 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Ta prošla jednotlivé položky návrhu, 
uvedla důvody. Předložený návrh byl upraven o částku 83.300,- Kč ve výdajích a o tutéž částku byl 
upraven rozpočet v příjmech.  Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.5. 
 
Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu č. 5/2016 
 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o  83 300,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o  83 300,- Kč 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 8.610.100,- Kč 
výdaje rozpočtu 9.963.100,- Kč 
financování celkem 1.353.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 5/2016 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu   8.693.400,- Kč 
výdaje rozpočtu 10.046.400,- 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 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 6/2016/VH6 bylo přijato. 
 
10 .Různé 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 16:35 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Návrh Smlouvy o zpětném převodu majetku obce Vacenovice 
3. Návrh Dohody o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Vlkoš – kanalizace, III. etapa“ a 

„Vlkoš – kanalizace“ 
4. Návrh Smlouvy o provedení archeologického dohledu a výzkumu 
5.  Rozpočtové opatření  č .5/2016 

 



 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Grombíř  Jan                       
    

 Konečný Radim                  



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 6/2016  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 24.10.2016 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2016/VH6 ověřovatele zápisu pana Jana Grombíře a pana Radima Konečného 
 
2/2016/VH6 navržený program jednání 
 
3/2016/VH6           Smlouvu o převodu majetku obce Vacenovice 
 
4/2016/VH6 Dohodu o postoupení práv a povinností ke stavbě: „Vlkoš – kanalizace, III.   etapa“  

a „Vlkoš – kanalizace“ 
 
5/2016/VH6 Smlouvu o provedení archeologického dohledu a výzkumu 
  
6/2016/VH6 rozpočtové opatření č.5/2016 
 
 
 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

1. informace o stavu provozu ČOV 
2. řešení podnětu obce Vacenovice odstoupení od Smlouvy o financování kanalizace Vlkoš 
3. informace o výstavbě kanalizace ve Vlkoši 
 
 
 
 
 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Grombíř  Jan            
 

 Konečný Radim           

 

 


