
Svazek obcí Mohyla míru 

Z á p i s   ze    6.  zasedání Valné hromady Svazku obcí Mohyla míru 

konaného v úterý 12. 6. 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Jiříkovicích 

Přítomni: Petr Pleva, Ing. Rudolf Staněk, Ing. Lubomír Šmíd, Jitka Kuklínková, Ing. Jiří 

Švábenský,  Ing. Jan Vovesný, Pavel Vymazal 

Omluveni: Stanislav Dolanský, Mgr. Luděk Blahák, Miroslava Tupá, 

Hosté: Lenka Kyselicová, pan Pořádek 

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

   1. Zahájení a schválení programu jednání 

 

6. 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 7 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 2016 

3) Schválení účetní závěrky Svazku obcí Mohyla míru za rok 2016 

4) Schválení členského příspěvku na rok 2018 a jeho úhrada  

5) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 

6) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2017 

7) Různé 

8) Závěr 

 

Hlasování: Pro: 7 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: 7, 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 2016 

Předseda předal slovo účetní Svazku obcí Mohyla míru. Účetní konstatovala, že dle doložených 

detailů z elektronických úředních desek členských obcí o zveřejnění návrhu závěrečného účtu 

Svazku obcí Mohyla míru (dále jen ZÚ SOMM) za rok 2016 byla splněna zákonná povinnost 

zveřejnit návrh ZÚ SOMM na všech úředních deskách členských obcí nejméně po dobu 15 dnů 

před jeho schválením na VH. Účetní podrobně vysvětlila jednotlivé položky návrhu ZÚ SOMM a 

vyzvala přítomné k dotazům a připomínkám. Nikdo z přítomných neměl dotaz nebo připomínku. 

Dále předseda zahájil hlasování o usnesení: Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru za rok 2016 

se uzavírá souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru za rok 2016 se uzavírá souhlasem 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

3. Schválení účetní závěrky Svazku obcí Mohyla míru za rok 2016 

 

Účetní závěrka se skládá z výkazu zisku a ztráty za rok 2016, rozvahy za rok 2016, přílohy k účetní 

závěrce za rok 2016, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a inventarizační 

zpráva za rok 2016. 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: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: VH SOMM schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Mohyla míru za rok 2016 

 

4. Schválení členského příspěvku na rok 2018 a jeho úhrada  

Předseda navrhl členský příspěvek ve výši 20 Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2017 dle vyhlášky 

vydané v roce 2017 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního 

hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů).  

Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: Členský příspěvek na rok 2018 činí 20 Kč na 1 obyvatele dle stavu k 1. 1. 2017 dle 

vyhlášky vydané v roce 2017 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. 2018 na účet Svazku obcí Mohyla 

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

Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: Členský příspěvek na rok 2018 bude uhrazen do 15. 2. 2018 na účet Svazku obcí Mohyla 

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



5. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 provedlo předsednictvo SOMM dne 20. 3. 2017. Účetní 

seznámila přítomné se všemi změnami, kterých se rozpočtové opatření č. 1/2017 týká, 

z nichž vyplývá rozpočet po těchto změnách: 

 

Příjmy                         441 700,- Kč 

Financování                           0,- Kč 

Výdaje                         441 700,- Kč 

Předseda nechal hlasovat o usnesení: Valná hromada SOMM schvaluje rozpočtové opatření 

č. 1/2017. 

Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Usnesení : Valná hromada SOMM schválila rozpočtové opatření č. 1/2017. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 

6. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2017 

 

Předseda přítomným navrhl, že RO č. 2/2017 nyní nebude projednáno, jelikož se bude týkat 

příjmů a výdajů na pořízení kompostérů a nyní nejsou známy přesné částky na tuto akci, 

proto se odloží na příští jednání předsednictva SOMM. Dotace již byla schválena ve výši 

2 200 000 Kč, celá akce bude cca za 2 600 000 Kč. Členové s tímto návrhem souhlasili. 

 

7. 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 informoval přítomné, že se připravuje výběrové řízení na pořízení kompostérů. 

c) Předseda oznámil přítomným, že na webových stránkách, které oznámí později, bude 

tabulka s přehledem, kdo má zapůjčen infraset. V papírové podobě je vyroben předávací 

protokol, který je uložen společně s infrasetem v Kobylnicích. Přítomní se dohodli, že 

plynové bomby si pořídí každá obec a bude si je plnit na svoje náklady. 

d) Předseda představil přítomného hosta, pana Pořádka z firmy DRFG. Ten seznámil 

přítomné, s návrhem na možné uložení nebo investování volných finančních prostředků 

obce. Druhou možností je uložení na termínovaný vklad. Je to nemovitostní fond, obce do 

něj vkládají svoje finanční prostředky a mají možnost si je kdykoliv vybrat. Z těchto vkladů 

je výnos ve výši 4,5 – 5 %, část se zagarantuje. 

Dotazy: 

Ing. Šmíd – co je zárukou garance? O finančních prostředcích obce rozhoduje 

zastupitelstvo obce.  

p. Pořádek – 1) nemovitosti se nakupují v ČR, obec je podílníkem nakoupeného majetku 



2) jedná se o komerční nemovitosti – nájmy se sčítají a hodnota nemovitosti se nemění 

3) Společnost garantuje pojištění vkladu – koupili spořitelní družstvo, které má 

termínovaný vklad do 2 700 000 Kč pojištěný. 

Pokud bude mít kdokoliv nějaké dotazy, pan Pořádek je rád zodpoví, všem rozdal svoje 

vizitky. 

 

8. Závěr 

Předseda ukončil VH v 16,00 hod. 

Zapsala dne 12. 6. 2017   Lenka Kyselicová 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

   

Pavel Vymazal  _________________    

    

Petr Pleva   _________________     

 

 

 

 

 

 

 

                 ________________ 

         Ing. Rudolf Staněk 

                          předseda Svazku obcí Mohyla míru 


