
 

 Zápis z valné hromady č. 7/2016  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     21.12.2016 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     13:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Jana Bačíková 
       Ing. Marie Půčková 
 
Zapisovatel:      Lungová Marie 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 4 - Ing. Jana Bačíková, Ing. Marie Půčková, Mgr. 
Josef Levek, Ing. Pavel Nenička 

Další zástupci: Ing. Jiří Flora 

Omluveni: Konečný Radim 

Host:    Sluka Milan    

          
Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady ve 13:20. 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. Janu Bačíkovou a Ing. Marii 
Půčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Janu Bačíkovou a Ing. 

Marii Půčkovou. 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2016/VH7 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady a doplnil bod č. 7 Prodloužení pracovní smlouvy panu Chytilovi, bod č. 15 Schválení podílu 
obcí na majetku DSO k 31.12.2016. K upravenému 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 Smlouvy o umístění a provedení části kanalizační sítě (Obec Vlkoš) 
6. Schválení Smlouvy o umístění a provedení části kanalizační sítě (p. Kosík) 
7. Prodloužení pracovní smlouvy panu Chytilovi 



 

8. Projednání odměny předsedovi svazku a zaměstnancům 
9. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2016 
10. Pověření předsedy provedením rozpočtového opatření na období 12/2016 
11. Schválení ceny stočného pro rok 2017 
12. Schválení ceny za odvádění dešťových vod pro rok 2017 
13. Schválení rozpočtu na rok 2017 
14. Schválení rozpočtového výhledu 
15. Schválení podílu obcí na majetku DSO k 31.12.2016 
16. Různé 
      Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

         Usnesení č. 2/2016/VH7 bylo schváleno. 
 

3.   Informace k provozu ČOV 
Předseda přítomné informoval: 
1) 30.11. proběhlo jednání ohledně odstředivky za účasti zástupců MSO servis, Šebesta s.r.o., PBS 

Velká Bíteš a Svazku obcí. Zápis z jednání je přílohou č. 2. 
2) Byl dodán přístroj na měření pH.  
3) Předseda nechal nacenit řídící systém na přenos dat z čerpacích stanic od firmy REDIS spol. s 

r.o.(viz. příloha č. 3) 
4) Je potřeba opravit betonový chodník u čerpací stanice U Lihovaru a poruchy klapek, po 

provedení těchto oprav se rozhodne, zda se pořídí řídící systém na přenos dat. 
5) Závěrečná zpráva odeslána na SFŽP, stále se řeší podnět FÚ 

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

4.   Informace k výstavbě kanalizace v obci Vlkoš 

      5.12.2016 byla s MZe podepsána smlouva o dotaci ve výši 17.350.000,-Kč, pro letošní rok byla 
schválena částka 2.764.000,-Kč. V roce 2017 se zažádá o dotaci na JMK a navýšení dotace z MZe. 
Případný úvěr si vezme obec Vlkoš. 

 
5.   Schválení Smlouvy o umístění a provedení části kanalizační sítě (Obec Vlkoš) 
 
       Přítomní obdrželi návrh smlouvy a měli možnost se s ní seznámit. Smlouva je přílohou č. 4  

 
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvy o umístění a provedení části kanalizační 

sítě (Obec Vlkoš) 

       Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 3/2016/VH7 bylo schváleno. 
 

6.   Schválení Smlouvy o umístění a provedení části kanalizační sítě (p. Kosík) 
 
       Přítomní obdrželi návrh smlouvy a měli možnost se s ní seznámit. Smlouva je přílohou č. 5  

 
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvy o umístění a provedení části kanalizační 

sítě (p. Kosík) 

       Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2016/VH7 bylo schváleno. 



 

7. Prodloužení Smlouvy panu Chytilovi  
 

Panu Chytilovi končí 31.12.2016 pracovní smlouva. Předseda navrhuje smlouvu prodloužit do 
31.12.2017. Z úřadu práce nebyl doporučen vhodný uchazeč o tuto práci. Základní měsíční mzda 
navržena ve výši 12.500,-Kč + osobní ohodnocení až do výše 4.000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 

  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dohodu o prodloužení pracovní smlouvy panu 

Chytilovi do 31.12.2017.                              
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2016/VH7 bylo schváleno. 
 
8.  Odměny předseda svazku a zaměstnanci  

 
Valná hromada navrhla odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč + odvody za období 6/2016 
– 12/2016. Odměna bude vyplacena do konce roku 2016. Odvody budou zaplaceny do 15.1.2017. 
Dále předseda svazku žádá o schválení roční odměny ve výši 30.000,- Kč pro zaměstnance p.Holuba, 
p. Chytila a paní Lungovou. Odměnu mezi zaměstnance rozdělí dle vlastního uvážení. 
     
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč    + 

odvody a 30.000,-Kč roční odměnu pro zaměstnance.                              
 
Výsledek hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 1 ( Ing. Nenička ) 

      Usnesení č. 6/2016/VH7 bylo schváleno. 
   
9. Rozpočtové opatření č. 6/2016 
 

Předsedající požádal účetní o přednesení rozpočtového opatření. Ta prošla jednotlivé položky návrhu, 
uvedla důvody. Předložený návrh byl upraven o částku 3 344 000,- Kč ve výdajích a o tutéž částku 
byl upraven rozpočet v příjmech.  Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.6. 
 
Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu č. 6/2016 
 
zvýšení rozpočtu příjmů – dle přílohy o  3 344 000,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o  3 344 000,- Kč 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 8.693.400,- Kč 
výdaje rozpočtu 10.046.400,- Kč 
financování celkem 1.353.000,- Kč 
 
Po úpravě rozpočtu č. 6/2016 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu   12.037.400,- Kč 
výdaje rozpočtu 13.390.400,- 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. 6/2016 

  
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 7/2016/VH7 bylo přijato. 



 

 
10. Pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na období 12/2016 

 
Návrh na usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu svazku provedením rozpočtového           

opatření na období 12/2016 
  
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 8/2016/VH7 bylo přijato. 
 

11. Schválení ceny stočného na rok 2017 
 
     Navržená cena stočného pro rok 2017 činí 34,-Kč bez DPH. (viz.příloha č.7) 
 
     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu stočného na rok 2017. 
 
     Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 9/2016/VH7 bylo přijato 
 
12.  Schválení ceny za odvádění srážkových vod na rok 2017 
 
     Navržená cena za odvádění srážkových vod pro rok 2017 činí 34,-Kč bez DPH. 
 
     Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje cenu za odvádění srážkových vod na rok 2017. 
 
    Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 10/2016/VH7 bylo přijato 
 
13. Schválení rozpočtu na rok 2016 
 

Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí. Návrh 
rozpočtu je přílohou č. 8. 

      
     Návrh rozpočtu činí: 

příjmy rozpočtu 44.374.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 45.621.000,- Kč 
financování celkem 1.247.000,- Kč 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2017 na celé paragrafy. Příjmy 

rozpočtu činí 44.374.000,-Kč, výdaje rozpočtu 45.621.000,- Kč, financování 
celkem 1.247.000,- Kč 

 
    Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 11/2016/VH7 bylo přijato 
 
14. Schválení rozpočtového výhledu  
 

Návrh rozpočtového výhledu obdrželi všichni členové s předstihem a měli možnost se s ním seznámit 
(viz. příloha č.9). 

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018-2020 
 
    Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                       Usnesení č. 12/2016/VH7 bylo přijato 
 
 



 

15.Schválení procentuálního rozdělení majetku DSO za rok 2016 
 
Předseda navrhl procentuální rozdělení majetku DSO za rok 2016 dle předložené tabulky (viz. 
příloha č. 10). Podíl jednotlivých obcí je stanoven poměrem vloženého majetku člena do DSO 
k celkovému vloženému majetku všech členů do DSO. Za vložený majetek se považují i členské 
příspěvky. 
 
Kelčany   0,79% 
Milotice 16,64%  
Skoronice   11,65% 
Vacenovice  48,76% 
Vlkoš   22,16% 
 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje procentuální rozdělení majetku                             
 

    Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
      Usnesení č. 13/2016/VH7 bylo schváleno. 

 
16 .Různé 
 

 a) Pověření předsedy a místopředsedy svazku k podepsání Smlouvy o zajištění přeložky                 
plynárenského zařízení. 

 
     Návrh usnesení: Valná hromada pověřuje předsedu a místopředsedu svazku k podepsání Smlouvy o          

zajištění přeložky plynárenského zařízení. 
     Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                         Usnesení č. 14/2016/VH7 bylo přijato 
 

b) Pan Holub žádá o půjčku 50.000,-Kč. Valná hromada půjčku schvaluje. Nechá se sepsat smlouva 
s právníkem. 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje půjčku ve výši 50.000,-Kč panu Holubovi. 

            Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
                                         Usnesení č. 15/2016/VH7 bylo přijato 

c) Je potřeba udělat znalecký posudek na ČOV, aby se mohl vyvázat majetek Obce Milotice a 
Vacenovice. 

 
d) Mgr. Levek žádá o možnost odkanalizování sklepů v Šidlenách. Předseda nesouhlasí, kapacita 

ČOV nebude dostačující. Nejdříve se musí napojit obce Vlkoš a Kelčany. 
 
Zasedání  bylo ukončeno v 14:45 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Zápis z jednání ohledně odstředivky 
3. Nabídka na přenosy z čerpacích stanic 
4. Smlouva o umístění a provedení části kanalizační sítě (Obec Vlkoš) 
5. Smlouva o umístění a provedení části kanalizační sítě (p. Kosík) 
6 .  Rozpočtové opatření  č .6/2016 
7.  Kalkulace ceny s točného na rok 2017 
8.  Návrh rozpočtu na rok 2017 
9.  Návrh rozpočtového opatření  na rok 2018-2020 
10.  Podí l  jednot l ivých obcí  na majetku svazku 



 

 

Zapsal :   Lungová Marie                  

Ověři l i :  Ing.  Jana Bačíková                   
    

 Ing. Marie Půčková               



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 7/2016  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 21.12.2016 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2016/VH7 ověřovatele zápisu Ing. Janu Bačíkovou a Ing. Marii Půčkovou 
 
2/2016/VH7 navržený program jednání 
 
3/2016/VH7           Smlouvu o umístění a provedení části kanalizační sítě (Obec Vlkoš) 
 
4/2016/VH7 Smlouvu o umístění a provedení části kanalizační sítě (p. Kosík) 
 
5/2016/VH7 prodloužení smlouvy panu Chytilovi 
  
6/2016/VH7 odměnu předsedovi svazku a zaměstnancům 
 
7/2016/VH7 rozpočtové opatření č. 6/2016 
 
8/2016/VH7           pověření předsedy svazku provedením rozpočtového opatření na 12/2016 
 
9/2016/VH7           cenu stočného na rok 2017 
 
10/2016/VH7         cenu za odvádění srážkových vod na rok 2017 
 
11/2016/VH7         rozpočet na rok 2017  
 
12/2016/VH7         rozpočtový výhled na rok 2018-2020 
 
13/2016/VH7 podíl jednotlivých obcí na majetku DSO 
 
14/2016/VH7 pověření předsedy a místopředsedy svazku k podepsání Smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení 
 
15/2016/VH7 půjčku 50.000,-Kč panu Holubovi  
 
 
 
 
    
     
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.  Jana Bačíková         
 

 Ing. Marie Půčková           

 

 


