Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice
se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 10821139

Zápis 9. jednání Sněmu delegátů konaného dne 23. 06. 2022
místo konání: kancelář starosty města Slavkov u Brna, MěÚ Slavkov u Brna
čas konání: 9:00 hodin
přítomno: 6, místostarostka města Slavkov u Brna Ing. Marie Jedličková, starosta obce Heršpice
Karel Knesl, starostka obce Hodějice Blahoslava Suchánková, starosta obce Němčany Martin
Krátký, starosta obce Nížkovice Dušan Horák, starosta obce Vážany nad Litavou Ing. Václav
Matyáš
omluveni: 2, starosta obce Kobeřice u Brna Bc. Roman Hanák, starosta města Slavkov u Brna
Bc. Michal Boudný
neomluveni: 0
hosté: 5, vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna Ing, Petr Lokaj,
právnička města Slavkov u Brna Mgr. Martina Polášková, městský architekt Ing. arch. Lukáš
Pecka, administrátor arch, soutěže JUDr. Michal Šilhánek, ředitel ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
Mgr. Jiří Půček
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 potřebě schválení
závěrečného účtu a účetní závěrky byl sněm svolán 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.
Místopředseda seznámil přítomné s návrhem programu 9. jednání sněmu delegátů Dobrovolného
svazku obcí Dr. Kounice v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům obcí e-mailovou
korespondencí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
Schválení interních směrnic
Výsledek architektonické soutěže
Diskuse
Závěr

Navrženo usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů schválil program 9. jednání sněmu delegátů takto:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
4. Schválení interních směrnic
5. Výsledek architektonické soutěže
6. Diskuse
7. Závěr. „
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Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Místopředseda navrhl určit zapisovatelem zápisu 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 Mgr. Martina Polášková a ověřovatelem
zápisu je paní Blahoslava Suchánková a pan Ing. Václav Matyáš.„
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
3) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
Před konáním 9. sněmu delegátů byly starostům obcí zaslány materiály:
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad sestavený k 12/2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 DSO Dr. Václava Kounice
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha
Inventarizační zpráva
Návrh závěrečného účtu za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
DSO Dr. Václava Kounice a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad
sestavený k 12/2021 byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí a DSO nejméně 15 dní
před konáním 9. sněmu delegátů, a bude sňato až po jejich schválení.
Navrženo usnesení v tomto znění:
I. „Sněm delegátů projednal závěrečný účet k 31. 12. 2021 a schvaluje celoroční
hospodaření Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s výhradou.“
II. „Sněm delegátů schvaluje účetní závěrku za rok 2021, tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty,
Přílohu, Inventarizační zprávu, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. “
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
4) Schválení interních směrnic
Návrh směrnice o zpracování a oběhu účetních dokladů a směrnice o rozpočtovém hospodaření
byl zaslán delegátům sněmu společně s pozvánkou na 9. sněm delegátů.
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Paní Suchánková měla připomínky ke dvěma chybám v textu směrnic, které byly do znění
směrnic zcela v souladu s těmito připomínkami zapracovány.
Navrženo usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů schvaluje Směrnici o zpracování a oběhu účetních dokladů a Směrnici o
rozpočtovém hospodaření v předloženém znění.“
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
5) Výsledek architektonické soutěže
JUDr. Michal Šilhánek a Ing. arch. Lukáš Pecka přednesli o průběhu a výsledku hodnotící poroty
architektonické soutěže se stanovením pořadí jednotlivých podaných návrhů a rozdělení výše
odměn.
Výsledky architektonické soutěže budou veřejně prezentovány jak zastupitelům členských obcí,
tak veřejnosti.
Navrženo usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů schvaluje dle rozhodnutí odborné poroty jako vítězný návrh
architektonické soutěže návrh č. 5.“
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
6) Diskuze
7) Závěr
Místopředseda poděkoval všem za účast.
Po posledním projednaném bodu bylo jednání sněmu delegátů v 11:15 hodin ukončeno.

Usnesení přijatá na 9. zasedání Sněmu delegátů:
1/9/DSO/2022 Zahájení a schválení programu
„Sněm delegátů schválil program 9. jednání sněmu delegátů takto:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
4. Schválení interních směrnic
5. Výsledek architektonické soutěže
6. Diskuse
7. Závěr „

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice
se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 10821139

2/9/DSO/2022 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je Mgr. Martina Polášková a ověřovateli
zápisu jsou paní Blahoslava Suchánková a pan Ing. Václav Matyáš.„
3/9/DSO/2022 Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
I. „Sněm delegátů projednal závěrečný účet k 31. 12. 2021 a schvaluje celoroční
hospodaření Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s výhradou.“
II. „Sněm delegátů schvaluje účetní závěrku za rok 2021, tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty,
Přílohu, Inventarizační zprávu, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. “
4/9/DSO/2022 Schválení interních směrnic
„Sněm delegátů schvaluje Směrnici o zpracování a oběhu účetních dokladů a Směrnici o
rozpočtovém hospodaření v předloženém znění.“
5/9/DSO/2022 Výsledek architektonické soutěže
„Sněm delegátů schvaluje dle rozhodnutí odborné poroty jako vítězný návrh
architektonické soutěže návrh č. 5.“
Zápis byl vyhotoven dne 23. 06. 2022.
Zapisovatel:
_______________________
Mgr. Martina Polášková
Ověřovatelé:

_______________________
Blahoslava Suchánková

Dne: 23. 06. 2022

_______________________
Martin Krátký, místopředseda svazku

_______________________
Ing. Václav Matyáš

