Svazek obcí Mohyla míru, IČ 71215191, Za Školou 230, Jiříkovice, 664 51
Z á p i s ze 3. zasedání Valné hromady Svazku obcí Mohyla míru
konaného v úterý 15. 12. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Jiříkovicích

Přítomni: Petr Pleva, Ing. Jan Vovesný, Pavel Vymazal, Ing. Rudolf Staněk, Ing. Lubomír Šmíd,
Miroslava Tupá, Stanislav Dolanský
Omluveni: Ing. Jiří Švábenský, Jitka Kuklínková, Mgr. Luděk Blahák
Neomluveni: 0
Hosté: Lenka Kyselicová
Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Schválení rozpočtu na rok 2016
Schválení rozpočtového výhledu na rok 2017 - 2020
Různé
Závěr

1. Zahájení
3. 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:
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatele určil paní Lenku Kyselicovou. Jako ověřovatele zápisu navrhl Ing. Jana
Vovesného a Pavla Vymazala.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení: Zapisovatelkou zápisu je paní Lenka Kyselicová. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing.
Jan Vovesný a Pavel Vymazal.

3. Schválení rozpočtu na rok 2016
Předseda předal slovo účetní Svazku obcí Mohyla míru p. Lence Kyselicové. Návrh rozpočtu na
rok 2015 byl všem členským obcím doručen tak, aby byl zveřejněn na úředních deskách obecních
úřadů, včetně internetových dle odst. 3 § 39 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Účetní vyzvala všechny členy k dotazům, připomínkám, popř. změnám.
Všichni členové souhlasili s navrženým rozpočtem na rok 2016 a poté předseda nechal hlasovat o
usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet Svazku obcí Mohyla míru na rok 2016 jako
vyrovnaný v závazných ukazatelích na paragrafy. Příjmy i výdaje ve výši 89 900 Kč.
Hlasování: Pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 0.
Usnesení: Valná hromada SOMM schválila rozpočet SOMM na rok 2016.
Schválený rozpočet SOMM na rok 2016 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

4. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2017 - 2020
Návrh obdrželi obce SOMM v pozvánce. Účetní vyzvala členy k dotazům, připomínkám, popř.
změnám. Všichni členové souhlasili s navrženým rozpočtovým výhledem na rok 2017 – 2020
a poté předseda nechal hlasovat o usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled Svazku
obcí Mohyla míru na rok 2017 - 2020 jako vyrovnaný v závazných ukazatelích na paragrafy.
Hlasování: Pro - 7 , proti - 0, zdržel se – 0.
Usnesení: Valná hromada SOMM schválila rozpočtový výhled SOMM na rok 2017 - 2020.
Schválený rozpočtový výhled SOMM je přílohou č. 3 tohoto zápisu

5. Různé
a) Informace pro členy valné hromady o dosavadní činnosti revizní komise
Předsedkyně revizní komise minulého volebního období, paní Miroslava Tupá podala přítomným
informaci o činnosti revizní komise. Tato komise se sešla v roce 2015 dne 7. 9. a 15. 12.,
provedla kontrolu plnění povinností SOMM a neshledala žádné nedostatky. Zápisy z těchto
kontrol jsou kdykoliv k dispozici.
b) Možnost nakoupit zahradní kompostéry do domácností z dotace, které by byly dodány do
domácností členských obcí zdarma:
Obec Prace – má zájem o jejich pořízení
Obec Ponětovice – zájem 30 domácností
Obec Blažovice – zatím neví, proběhne průzkum
Obec Jiříkovice – zatím neví, proběhne průzkum
Obec Kobylnice – pokud se budou pořizovat, budou mít zájem cca 50 ks

6. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků a
v 15,30 hodin ukončil jednání VH SOMM.
Zapsala dne 15. 12. 2015 Lenka Kyselicová
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Vovesný

________________

Pavel Vymazal

________________

____________________________
Ing. Rudolf Staněk
předseda Svazku obcí Mohyla míru

