
 

 

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice 
se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 10821139 

Zápis z 2. jednání Sněmu delegátů konaného dne 21. 7. 2021 
 

místo konání: kancelář starosty, MěÚ Slavkov u Brna 
čas konání: 9.00 hodin 
 
přítomno: 5, starosta obce Slavkov u Brna Bc. Michal Boudný, starosta obce Heršpice Karel 
Knesl, starostka obce Hodějice Blahoslava Suchánková, starosta obce Nížkovice Dušan Horák, 
starosta obce Vážany nad Litavou Ing. Václav Matyáš.  
omluveni: 2, starosta obce Kobeřice u Brna Bc. Roman Hanák, starosta obce Němčany Martin 
Krátký 
neomluveni: 0  
hosté: 5, místostarostka města Slavkov u Brna Ing. Marie Jedličková, tajemník MěÚ Slavkov u 
Brna Mgr. Bohuslav Fiala, právnička města Slavkov u Brna Mgr. Martina Polášková, vedoucí 
odboru SMIR MěÚ Slavkov u Brna Ing. Petr Lokaj, autorizovaný architekt Ing. arch. Lukáš 
Pecka, Ph.D., místostarostka obce Hodějice Mgr. Lenka Záleská 
 
 
1) Zahájení a schválení programu 
 
Předseda svazku seznámí přítomné s návrhem programu 2. jednání sněmu delegátů 
Dobrovolného svazku obcí Dr. Kounice v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům 
obcí e-mailovou korespondencí:  
 

1. Zahájení, schválení programu  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Rekapitulace úkolů z 1. sněmu  
4. Schválení založení webových stránek 
5. Projednání průzkumu trhu na administraci architektonické soutěže 
6. Projednání stavebního programu 
7. Schválení rozpočtu na rok 2021 
8. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 – v případě neschválení rozpočtu 
9. Diskuse 
10. Závěr  

 
 „Sněm delegátů schválil program 2. jednání sněmu delegátů takto: 

1. Zahájení, schválení programu  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Rekapitulace úkolů z 1. sněmu  
4. Schválení založení webových stránek 
5. Projednání průzkumu trhu na administraci architektonické soutěže 
6. Projednání stavebního programu 
7. Schválení rozpočtu na rok 2021 
8. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 – v případě neschválení rozpočtu 
9. Diskuse 
10. Závěr „ 

 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
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Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
 
Předseda svazku navrhl určit zapisovatelem zápisu paní Mgr. Martinu Poláškovou a ověřovatele 
zápisu paní Blahoslavu Suchánkovou a pana Ing. Václava Matyáše.“ 
 
Navrženo usnesení v tomto znění: 
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je paní Mgr. Martina Polášková a ověřovateli 
zápisu jsou paní Blahoslava Suchánková a pan Ing. Václav Matyáš.„ 
 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
  
 
3) Rekapitulace úkolů z 1. sněmu 
 
Byla uzavřena dohoda o provedení práce – vedení účetnictví svazku s paní Marií Jílkovou. 
Zajištěn účetní program Gordic i spotřebními moduly, který bude stát 50tis. Kč, poté udržovací 
každoroční poplatek cca 35tis. Kč.  
 
Došlo k založení bankovního účtu svazku u Komerční banky, a.s.  
 
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je uložena obcím, krajům, 
dobrovolným svazkům obcí a některým dalším subjektům povinnost vést v České národní 
bance účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu. 
Jelikož jedním z cílů založení svazku je získání dotace, o založení účtu u ČNB bylo požádáno. 
 
Zajištěny nabídky na administraci architektonické soutěže. 
 
Vzhledem k informativnímu obsahu tohoto bodu se nepřijímá žádné usnesení. 
 
 
4) Schválení založení webových stránek  
 
Pro fungování svazku rovněž nezbytné založit a používat webové stránky svazku, zejména je 
mít vybaveny úřední deskou. Pro obsluhu webových stránek bude rovněž důležité, aby byly 
vybaveny redakčním systémem pro vkládání článků, dokumentů a popisných informací včetně 
kontaktů. Současně se založením webových stránek budou zřízeny i e-mailové adresy a bude 
zajištěno prostředí pro vlastní provoz webových stránek. 
 
Dostupná téměr jakákoli doména, např.: 
dsokounic.cz     svazekkounice.cz     svazekdrkounice.cz 



 

 

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice 
se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 10821139 

 
Nabídka na tvorbu webu: 
Částka 5000 Kč je za tvorbu webu a technické spuštění. Obsah si uděláme jednoduše sami.  
Další náklady jsou: 
doména 2. řádu, webhosting a 1 e-mail                  500Kč s DPH/rok 
ssl certifikát pro doménu 2. řádu                     cca 600Kč s DPH/rok 
 
Delegáti jednohlasně navrhli doménu dsokounic.cz. 
 
Navrhuje se usnesení v tomto znění:  
„Sněm delegátů schvaluje založení webových stránek svazku s doménou 
www.dsokounic.cz.„ 
 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
5) Projednání průzkumu trhu na administraci architektonické soutěže 
 
Předseda svazku a místostarostka města Slavkov u Brna informovali o schůzce s náměstkyní 
ministra školství ohledně dotací na základní školy – potřeba podpory rozšíření školství v JMK na 
Tišnovsku a Slavkovsku, o aktualizaci demografické studie – do 10 let navýšení dětí 
v základních školách cca o 300 žáků. 
 
Ing. Arch. Lukáš Pecka přednesl postup přípravy architektonické soutěže – otevřená nebo užší 
soutěž a předložil 2 nabídky na administraci arch. soutěže. 
 
Dušan Horák navrhl užší zadání arch. soutěže a doplnil by kromě navržených architektů i 
dalším obcím známých společností, do poroty pro hodnocení by rád doplnil jednoho z ředitelů 
ZŠ, kteří jsou zastupitelstvu města Slavkov u Brna. 
 
Všichni delegáti navrhli užší formu zadání soutěže.  
 
Ing. Petr Lokaj doplnil podmínky pro konání užší soutěže. Kdokoli může podat nabídku o účast 
v soutěži a komise vybere, kdo může soutěžit. 
 
Blahoslava Suchánková se vyjádřila k předloženým nabídkám na administrátora, shledává 
v nich rozdíly, nejsou v obou zahrnuty stejné položky.  
 
Bc. Michal Boudný navrhl, nechť arch. Pecka a Ing. Lokaj společně vytvoří podklady pro výběr 
další nabídky na administrátora a dále nechat aktualizovat dnes předložené nabídky. 
 
Sněm delegátů uloží předsedovi svazku aktualizovat předložené nabídky na administraci 
soutěže. 
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Delegáti před 3. sněmem delegátů zašlou právničce města Slavkov u Brna své návrhy 
na architekty i zpracovatele stavebního programu. 
 
Navržen termín 3. sněmu úterý 10. 8. 2021 v 10:00 hodin v kanceláři starosty. 
 
Návrh usnesení je v tomto znění:  
I. „Sněm delegátů ukládá předsedovi svazku specifikovat poptávku na administrátora a 
aktualizovat předložené nabídky na administraci soutěže.“ 
 
II. „Sněm delegátů souhlasí s užší formou zadání soutěže.“ 

 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
6) Projednání stavebního programu  
 
Byl předložen písemný návrh stavebního programu. 
 
Návrh usnesení v tomto znění:  
„Sněm delegátů bere na vědomí předložený návrh stavebního programu s tím, že do 
příštího sněmu předloží členové své připomínky a návrhy.“  
 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
7) Schválení rozpočtu pro rok 2021  
 

Návrh rozpočtu DSO Dr. Kounice 

     Paragraf Položka Popis Obec Částka v Kč 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Slavkov u Brna 325 000 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Heršpice 15 500 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Hodějice 18 500 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Kobeřice 15 000 

  4121 vstupní + členský Němčany 16 000 
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příspěvek 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Nížkovice 9 500 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek 

Vážany nad 
Litavou 28 500 

 Neinvestiční příjmy celkem        428 000 

  4221 investiční příspěvek Slavkov u Brna 1 898 000 

  4221 investiční příspěvek Heršpice 91 000 

  4221 investiční příspěvek Hodějice 108 000 

  4221 investiční příspěvek Kobeřice 88 000 

  4221 investiční příspěvek Němčany 93 000 

  4221 investiční příspěvek Nížkovice 56 000 

  4221 investiční příspěvek 
Vážany nad 
Litavou 166 000 

Investiční příjmy celkem 2 500 000 

Příjmy celkem 2 928 000 

Paragraf Položka Popis Částka v Kč 

3113 5021 DPP 150 000 

3113 5137 DDHM 60 000 

3113 5139 materiál 5 000 

3113 5161 poštovní služby 1 000 

3113 5162 telefon - hovorné 5 000 

3113 5166 poradenské služby 30 000 

3113 5168 zpracování dat 30 000 

3113 5169 ostatní služby 95 000 

3113 5172 programové vybavení 50 000 

6310 5163 služby peněžních ústavů 2 000 

Neinvestiční výdaje celkem 428 000 

3113 6121 architektonická soutěž - studie 2 500 000 

Investiční výdaje 2 500 000 

Výdaje celkem 2 928 000 
 
Komentář k návrhu 

    
Červen-prosinec 21 

DPP účetní  10 h/měsíc 200 Kč/h 14 000 

 
práce odboru IR 20 h/měsíc 400 Kč/h 56 000 

 
ostatní dohody 

  
80 000 

    
150 000 

     DDHM notebook 
  

27 000 

 
tiskárna + kopírka 

  
10 000 
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mobilní telefon 

  
5 000 

 
nábytek 

  
18 000 

    
60 000 

     programové vybavení - licence Gordic 
 

50 000 

 
Evidence majetku 

   

 
Účetnictví a rozpočet 

  

 
Kniha došlých faktur 

  

 
Kniha odeslaných faktur 

  

 
Komunikace s bankou 

  

 
Pokladna 

   

 
Spisová služba 

   

     poradenské služby - právní služby 
 

30 000 

     zpracování dat 
  

30 000 

 
služba cloud 

   

 
komerční a kvalifikovaný certifikát 

 

 
instalace účetních programů 

  

 
doména 

    
Vzhledem k povinnosti předchozího zveřejnění rozpočtu na webových stránkách svazku, které 
zatím nejsou v provozu, dojde ke schválení pouze rozpočtového provizoria. Poté dojde ke 
zveřejnění návrhu rozpočtu na webových stránkách svazku a úředních deskách členů svazku a 
na dalším sněmu bude rozpočet předložen ke schválení.  
 
Vzhledem k obsahu tohoto bodu se nepřijímá žádné usnesení. 
 

 
8) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 – v případě neschválení rozpočtu 

 
Dle obsahu předchozího bodu s tím, že v době rozpočtového provizoria budou hrazeny pouze 
nutné výdaje potřebné k fungování svazku. Příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria se 
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 
Navrženo usnesení: 
„Sněm delegátů schvaluje rozpočtové provizorium svazku pro rok 2021 dle předloženého 
návrhu.“ 
 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
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9) Diskuze 
Bez podnětů. 
 
 
10) Závěr  

 

Dohodnut termín 3. sněmu úterý 10. 8. 2021 v 10:00 hodin v kanceláři starosty, MěÚ 
Slavkov u Brna; tento zápis se považuje za pozvánku na 3. sněm, program a podklady pro 3. 
sněm budou rozeslány předem v elektronické podobě. 
 

Předseda svazku poděkoval všem za účast. 
 
Po posledním projednaném bodu bylo jednání sněmu delegátů v 10:38 hodin ukončeno.  
 
 
 
Usnesení přijatá na 2. zasedání Sněmu delegátů:  
 
1/2/DSO/2021 Zahájení a schválení programu 
„Sněm delegátů schválil program 2. jednání sněmu delegátů takto: 

1. Zahájení, schválení programu  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Rekapitulace úkolů z 1. sněmu  
4. Schválení založení webových stránek 
5. Projednání průzkumu trhu na administraci architektonické soutěže 
6. Projednání stavebního programu 
7. Schválení rozpočtu na rok 2021 
8. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 – v případě neschválení rozpočtu 
9. Diskuse 
10. Závěr“ 

 
2/2/DSO/2021 Volba zapisovatele a ověřovatelů 
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je paní Mgr. Martina Polášková a ověřovateli 
zápisu jsou paní Blahoslava Suchánková a pan Ing. Václav Matyáš.“ 
 
3/2/DSO/2021 Schválení založení webových stránek 
„Sněm delegátů schvaluje založení webových stránek svazku s doménou 
www.dsokounic.cz.“ 
 
4/2/DSO/2021 Projednání průzkumu trhu na administraci architektonické soutěže 
I. „Sněm delegátů ukládá předsedovi svazku specifikovat poptávku na administrátora 

a aktualizovat předložené nabídky na administraci soutěže.“ 

II. „Sněm delegátů souhlasí s užší formou zadání soutěže.“ 

5/2/DSO/2021 Projednání stavebního programu 
„Sněm delegátů bere na vědomí předložený návrh stavebního programu s tím, že do 
příštího sněmu předloží členové své připomínky a návrhy.“  
 
 

http://www.dsokounic.cz/
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6/2/DSO/2021 Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 
„Sněm delegátů schvaluje rozpočtové provizorium svazku pro rok 2021 dle předloženého 
návrhu.“ 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 22. 7. 2021 
 
Zapisovatel: 
 
 
 
_______________________ 
Mgr. Martina Polášková 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
Blahoslava Suchánková     Ing. Václav Matyáš 
 
 
Dne 26. 7. 2021 
 
 
_______________________ 
Bc. Michal Boudný, předseda DSO Dr. Václava Kounice  
 


