
Svazek obcí Mohyla míru 

Z á p i s   z    2.  zasedání Valné hromady Svazku obcí Mohyla míru 

konaného v úterý 16. 6. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Jiříkovicích 

Přítomni: Petr Pleva, Ing. Jan Vovesný, Pavel Vymazal, Ing. Rudolf Staněk, Ing. Lubomír Šmíd, Jitka 

Kuklínková  

Omluveni: Miroslava Tupá, Ing. Jiří Švábenský, Mgr. Luděk Blahák, Stanislav Dolanský 

Hosté: Lenka Kyselicová 

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

   1. Zahájení a schválení programu jednání 
 

2. zasedání Valné hromady Svazku obcí Mohyla míru (dále jen VH) zahájil předseda Ing. Rudolf Staněk, 

přivítal všechny přítomné v Jiříkovicích a konstatoval, že informace o konání VH byla zveřejněna na 

úředních deskách obecních úřadů členských obcí, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání VH 

a dále, že je přítomno 6 členů Svazku obcí Mohyla míru, VH je tedy usnášeníschopná. Přednesl navržený 

program jednání a nechal hlasovat o navrženém programu: 

Program : 

1) Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 

2) Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Mohyla míru za rok 2014 

3) Schválení účetní závěrky Svazku obcí Mohyla míru za rok 2014 

4) Schválení členského příspěvku na rok 2016 a jeho úhrada  

5) Různé 

6) Závěr 

 

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesení: Program zasedání VH byl schválen.   

  Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 

Předseda SOMM jako zapisovatelku určil paní Lenku Kyselicovou. Jako ověřovatele zápisu navrhl pana 

Pavla Vymazala a  Petra Plevu. 

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0        

Usnesení: Zapisovatelkou zápisu je paní Lenka Kyselicová. Ověřovateli zápisu jsou pan Pavel Vymazal  

a  Petr Pleva. 



2. Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Mohyla míru za rok 2014 

Předseda předal slovo účetní Svazku obcí Mohyla míru. Účetní se zeptala všech starostů členských obcí, 

zda byl návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mohyla míru zveřejněn na všech jejich úředních deskách 

nejméně po dobu 15 dnů před VH. Všichni oslovení řekli: „Ano, byl.“ Dále předseda zahájil hlasování o 

usnesení: Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru za rok 2014 se uzavírá souhlasem s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru za rok 2014 se uzavírá souhlasem s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

 

3. Schválení účetní závěrky Svazku obcí Mohyla míru za rok 2014 

 

Účetní závěrka se skládá z výkazu zisku a ztráty za rok 2014, rozvahy za rok 2014, přílohy k účetní 

závěrce za rok 2014, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a inventarizační zpráva za 

rok 2014. Uvedené výkazy jsou totožné s těmi, které jsou součástí závěrečného účtu. 

Účetní závěrka se ale schvaluje zvlášť, protože nám to ukládá novela zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, který byl novelizován zákonem č. 239/2012 Sb. Předseda vyzval přítomné k dotazům. Nikdo 

z přítomných neměl dotaz nebo připomínku. 

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: VH SOMM schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Mohyla míru za rok 2014 

 

4. Schválení členského příspěvku na rok 2016 a jeho úhrada  

Předseda navrhl členský příspěvek ve výši 20 Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2015 dle vyhlášky vydané 

v roce 2015 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů).  

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: Členský příspěvek na rok 2016 činí 20 Kč na 1 obyvatele dle stavu k 1. 1. 2015 dle vyhlášky 

vydané v roce 2015 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého 

výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.  

Předseda navrhuje, aby byl tento příspěvek uhrazen do 15. 2. 2016 na účet Svazku obcí Mohyla míru, 

vedený u KB Brno-venkov, č. účtu 35-2060940247/0100 , VS =  číslo obce. 

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: Členský příspěvek na rok 2016 bude uhrazen do 15. 2. 2016 na účet Svazku obcí Mohyla míru, 

vedený u KB Brno-venkov, č. účtu 35-2060940247/0100 , VS =  číslo obce. 

 



5. Různé 

a) Předseda upozornil členy SOMM, aby na nejbližším zastupitelstvu členských obcí předložili 

schválený závěrečný účet SOMM dle odst. 6 § 39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

 

b) Předseda vznesl dotaz na případný vstup členských obcí do nově vznikajícího Dobrovolného 

svazku Šlapanice, zabývající se vybudováním cyklostezek a sociální péčí: 

Blažovice – vstup odsouhlasili 

Prace – vstup odsouhlasili 

Kobylnice – vstup odsouhlasili 

Ponětovice – zatím vstup neodsouhlasili (veřejné zastupitelstvo obce bude 29. 6. 2015, tam se 

bude o tomto vstupu jednat) 

Jiříkovice – zatím vstup neodsouhlasili (veřejné zastupitelstvo obce bude 17. 6. 2015, tam se bude 

o tomto vstupu jednat) 

c) Ing. Šmíd podal informace o činnosti MAS za humnama – probíhají strategie dílčí a celé MAS 

 

6. Závěr 

Předseda ukončil VH v 15,30 hod. 

Zapsala dne 16. 6. 2015   Lenka Kyselicová 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

   

 

 

Pavel Vymazal _________________    

    

Petr Pleva   _________________     

 

 

 

 

 

                 ________________ 

         Ing. Rudolf Staněk 

                         předseda Svazku obcí Mohyla míru 


