Svazek obcí Mohyla míru
Z á p i s ze 4. zasedání Valné hromady Svazku obcí Mohyla míru
konaného v úterý 7. 6. 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Jiříkovicích
Přítomni: Petr Pleva, Ing. Rudolf Staněk, Ing. Lubomír Šmíd, Jitka Kuklínková, Miroslava Tupá,
Ing. Jiří Švábenský, Stanislav Dolanský
Omluveni: Mgr. Luděk Blahák, Ing. Jan Vovesný, Pavel Vymazal
Hosté: Lenka Kyselicová
Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

1. Zahájení a schválení programu jednání
4. 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Mohyla míru za rok 2015
Schválení účetní závěrky Svazku obcí Mohyla míru za rok 2015
Schválení členského příspěvku na rok 2017 a jeho úhrada
Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Různé
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
paní Miroslavu Tupou a Petra Plevu.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení: Zapisovatelkou zápisu je paní Lenka Kyselicová. Ověřovateli zápisu jsou paní Miroslava
Tupá a Petr Pleva.

2. Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Mohyla míru za rok 2015
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 2015 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 2015
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 2015 se uzavírá souhlasem
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
3. Schválení účetní závěrky Svazku obcí Mohyla míru za rok 2015
Účetní závěrka se skládá z výkazu zisku a ztráty za rok 2015, rozvahy za rok 2015, přílohy k účetní
závěrce za rok 2015, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a inventarizační
zpráva za rok 2015. 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 2015
4. Schválení členského příspěvku na rok 2017 a jeho úhrada
Předseda navrhl členský příspěvek ve výši 20 Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2016 dle vyhlášky
vydané v roce 2016 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 2017 činí 20 Kč na 1 obyvatele dle stavu k 1. 1. 2016 dle
vyhlášky vydané v roce 2016 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. 2017 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 2017 bude uhrazen do 15. 2. 2017 na účet Svazku obcí Mohyla
míru, vedený u KB Brno-venkov, č. účtu 35-2060940247/0100 , VS = číslo obce.

5. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Předseda – navrhuje zrušit Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platnou od
16. 5. 2012 k 7. 6. 2016 a schválit novou Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu s platností od 8. 6. 2016 dle předneseného návrhu.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Usnesení: Valná hromada SOMM ruší platnost Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu platnou od 16. 5. 2012 k 7. 6. 2016 a schvaluje novou Směrnici o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu platnou od 8. 6. 2016.
6. 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) Ing. Šmíd upozornil na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., s účinností od 1. 7. 2015 podle § 10
jsou poskytovatelé dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, jejichž
předmětem je poskytnutí částky vyšší než 50 000 Kč, povinni zveřejňovat smlouvy
uzavřené ode dne 1. 7. 2015 na svých elektronických úředních deskách. Nezveřejnění
smlouvy na elektronické úřední desce je správním deliktem.
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv s účinností od 1. 7. 2016 stanoví povinně uveřejnění
smlouvy, jestliže hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50 000 Kč, a které uzavřel mimo
jiné kraj a dobrovolný svazek obcí.

7. Závěr
Předseda ukončil VH v 16,00 hod.
Zapsala dne 7. 6. 2016 Lenka Kyselicová
Ověřovatelé zápisu:
Miroslava Tupá

_________________

Petr Pleva

_________________

________________
Ing. Rudolf Staněk
předseda Svazku obcí Mohyla míru

