
 

 

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

IČ: 10821139 

Zápis 8. jednání Sněmu delegátů konaného dne 28. 04. 2022 
 

místo konání: kancelář starosty města Slavkov u Brna, MěÚ Slavkov u Brna 
čas konání: 8:30 hodin 
 
přítomno: 6, starosta obce Slavkov u Brna Bc. Michal Boudný, starostka obce Hodějice 
Blahoslava Suchánková, starosta obce Kobeřice u Brna Bc. Roman Hanák, starosta obce 
Němčany Martin Krátký, starosta obce Nížkovice Dušan Horák, starosta obce Vážany nad Litavou 
Ing. Václav Matyáš 
omluveni: 1, starosta obce Heršpice Karel Knesl  
neomluveni: 0  
hosté: 1, právnička města Slavkov u Brna Mgr. Martina Polášková 
 
 
1) Zahájení a schválení programu 
 
V souladu se stanovami svazku by členové svazku měli být písemně vyrozuměni nejméně 30 dní 
před konáním sněmu o datu a místu konání sněmu delegátů. Vzhledem k naléhavosti volby 
předsedy svazku svolal předseda svazku sněm ve lhůtě kratší než 30 dní před jeho konáním. 
Všichni zúčastnění delegáti svazku tímto prohlašují, že souhlasí s konáním sněmu, přestože byli 
vyrozuměni o jeho konání v kratší lhůtě než 30 dní. 
 
Předseda svazku seznámil přítomné s návrhem programu 8. 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. Volba předsedy svazku 
4. Diskuse  
5. Závěr  

 
Navrženo usnesení v tomto znění: 
 „Sněm delegátů schválil program 8. jednání sněmu delegátů takto: 

1. Zahájení, schválení programu  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Volba předsedy svazku 
4. Diskuse  
5. Závěr „ 

 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
 
Předseda svazku navrhl určit zapisovatelem zápisu Mgr. Martinu Poláškovou a ověřovatele 
zápisu pana Dušana Horáka a pana Ing. Václava Matyáše. “ 
 



 

 

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

IČ: 10821139 

Navrženo usnesení v tomto znění: 
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je Mgr. Martina Polášková a ověřovatelem 
zápisu je pan Dušan Horák a pan Ing. Václav Matyáš.„ 
  
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
3) Volba předsedy svazku 
 
Dle článku IV. odst. 3. Smlouvy o vytvoření DSO Dr. Václava Kounice platí, že prvním předsedou 
Svazku obcí byl na funkční období jednoho roku ode dne vzniku Svazku zakladateli svazku určen 
Bc. Michal Boudný, starosta města Slavkov u Brna. Jelikož svazek vzniká dnem registrace 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, registrace svazku u KÚ JMK proběhla dne 4.5.2021, 
měl by do jednoho roku od tohoto dne sněm delegátů zvolit předsedu svazku (již na dvouleté 
období dle čl. VIII. odst. 2 Stanov svazku). 
 
Článek VIII. Stanov 
Statutární orgán Svazku - předseda 
1. Statutárním orgánem je předseda Svazku.  
2. Předsedu Svazku volí a odvolává sněm delegátů na období dvou let. Předsedou Svazku může 
být zvolena pouze osoba, která byla do funkce navržena delegátem některého z členů Svazku. 
Zápis o volbě předsedy musí obsahovat údaj o tom, který člen Svazku navrhl zvoleného 
předsedu Svazku. Opakované zvolení je možné. Předsedou je vždy fyzická osoba, která 

vykonává svou funkci osobně.  
 
Starosta obce Nížkovice pan Dušan Horák navrhl novým předsedou svazku pana Michala 
Boudného, starostu Slavkova u Brna. 
 
Navrženo usnesení v tomto znění: 
„Sněm delegátů volí novým předsedou svazku pana Michala Boudného, starostu Slavkova 
u Brna.“ 
  
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
4) Diskuze 
Aktuální témata v obcích. 
 
 
5) Závěr  

Předseda svazku poděkoval všem za účast. 
 
 
Po posledním projednaném bodu bylo jednání sněmu delegátů v 8:50 hodin ukončeno.  
 

 
 



 

 

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice 
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Usnesení přijatá na 8. zasedání Sněmu delegátů:  
 
1/8/DSO/2022 Zahájení a schválení programu 
„Sněm delegátů schválil program 8. jednání sněmu delegátů takto: 

1. Zahájení, schválení programu  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Volba předsedy svazku 
4. Diskuse  
5. Závěr. „ 

 
2/8//DSO/2022 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je Mgr. Martina Polášková a ověřovateli 
zápisu jsou pan Dušan Horák a pan Ing. Václav Matyáš.„ 
 
3/8/DSO/2022 Volba předsedy svazku 
„Sněm delegátů volí předsedou svazku pana Michala Boudného, starostu města Slavkov 
u Brna.“ 
  
Zápis byl vyhotoven dne 28.4.2022. 
 
Zapisovatel: 
 
 
_______________________ 
Mgr. Martina Polášková 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
Dušan Horák       Ing. Václav Matyáš 
 
Dne: 28.4.2022 
 
 
 
 
_______________________ 
Bc. Michal Boudný, předseda DSO Dr. Václava Kounice  


