
Svazek obcí Mohyla míru 

Z á p i s   z ustavujícího zasedání Valné hromady Svazku obcí Mohyla míru 

konaného v úterý 20. 11. 2014 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, Jitka Kuklínková, Ing. Jiří Švábenský 

Omluveni: Stanislav Dolanský, Mgr. Luděk Blahák  

Neomluveni: 0  

Hosté: Lenka Kyselicová 

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Program: 

 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 

3) Volba předsedy Svazku obcí Mohyla míru  

4) Volba místopředsedy Svazku obcí Mohyla míru 

5) Volba členů revizní komise 

6) Schválení rozpočtu na rok 2015 

7) Schválení rozpočtového výhledu na rok 2016 - 2019 

8) Různé 

9) Závěr  

 

1. Zahájení  

Ustavující zasedání Svazku obcí Mohyla míru (dále jen SOMM) zahájil pan Petr Pleva. Přivítal 

všechny přítomné a poděkoval všem členům minulého volebního období za práci, kterou spolu 

dosud vykonávali. Konstatoval, že je přítomno 8 členů SOMM, proto je toto ustavující zasedání 

usnášeníschopné. Přednesl navržený program jednání a nechal hlasovat o navrženém programu. 

    

Hlasování: Pro: 8, 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: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesení:  Zapisovatelkou zápisu je paní Lenka Kyselicová. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. 

Jan Vovesný a Pavel Vymazal.                          

3. Volba předsedy Svazku obcí Mohyla míru  

Pan Petr Pleva navrhl na funkci předsedy Ing. Rudolfa Staňka a vyzval ostatní členy, aby se 

k tomuto návrhu vyjádřili. Všichni členové s tímto návrhem souhlasili. Pan Petr Pleva vznesl 

dotaz na Ing. Rudolfa Staňka, zda navrženou funkci přijme. Ing. Rudolf Staněk: Ano, přijímám. 

Členové přistoupili k hlasování o volbě předsedy: Předsedou Svazku obcí Mohyla míru se od   

20. 11. 2014 stane Ing. Rudolf Staněk. 

Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Rudolf Staněk) 

Usnesení: Předsedou Svazku obcí Mohyla míru od 20. 11. 2014 byl zvolen Ing. Rudolf Staněk. 

Ing. Rudolf Staněk, předseda Svazku obcí Mohyla míru, poděkoval všem členům za projevenou 

důvěru.    

4. Volba místopředsedy Svazku obcí Mohyla míru 

Dále členové SOMM  přistoupili k hlasování o volbě místopředsedy. Předseda SOMM navrhl na 

tuto funkci pana Petra Plevu a vyzval ostatní členy, aby se k tomuto návrhu vyjádřili. Všichni 

členové s tímto návrhem souhlasili. Předseda vznesl dotaz na pana Petra Plevu, zda navrženou 

funkci přijme. Pan Petr Pleva: Ano, přijímám. Členové přistoupili k hlasování o volbě 

místopředsedy: Místopředsedou Svazku obcí Mohyla míru se od 20. 11. 2014 stane pan Petr 

Pleva. 

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: Místopředsedou Svazku obcí Mohyla míru od 20. 11. 2014 byl zvolen pan Petr Pleva. 

Pan Petr Pleva, místopředseda Svazku obcí Mohyla míru, poděkoval všem členům za projevenou 

důvěru.    

5. Volba členů revizní komise  

Předseda navrhl pro výkon funkce revizní komise 3 členy: paní Jitku Kuklínkovou, pana 

Stanislava Dolanského a paní Miroslavu Tupou.  Všichni členové s tímto návrhem souhlasili. 

Předseda vznesl dotaz na navrženou přítomnou paní Jitku Kuklínkovou, zda navrženou funkci 



přijme.  Paní Jitka Kuklínková: Ano, přijímám. Předseda vznesl dotaz na navrženou přítomnou 

paní Miroslavu Tupou, zda navrženou funkci přijme.  Paní Miroslava Tupá: Ano, přijímám. 

S nepřítomným panem Stanislavem Dolanským tuto funkci projedná a oznámí Ing. Lubomír 

Šmíd. Členové přistoupili k hlasování o volbě členů revizní komise: Členové revizní komise 

Svazku obcí Mohyla míru se od 20. 11. 2014 stanou: paní Jitka Kuklínková, paní Miroslava Tupá 

a pan Stanislav Dolanský. 

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: Členy revizní komise Svazku obcí Mohyla míru od 20. 11. 2014 byli zvoleni paní Jitka 

Kuklínková, paní Miroslava Tupá a pan Stanislav Dolanský. 

Členové revizní komise si na prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu revizní komise. 

 

6. Schválení rozpočtu na rok 2015 

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 2015 a poté předseda nechal hlasovat o 

usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet Svazku obcí Mohyla míru na rok 2015 jako 

vyrovnaný v závazných ukazatelích na paragrafy. Příjmy i výdaje ve výši 88 800 Kč.  

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

 

Usnesení: Valná hromada SOMM schválila rozpočet SOMM na rok 2015. 

 

Schválený rozpočet SOMM na rok 2015 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2016 - 2019 

Návrh obdrželi obce SOMM v pozvánce. Účetní vyzvala členy k dotazům, připomínkám, popř. 

změnám. Všichni členové souhlasili s navrženým rozpočtovým výhledem na rok 2016 – 2019     

a poté předseda nechal hlasovat o usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled Svazku 

obcí Mohyla míru na rok 2016 - 2019 jako vyrovnaný v závazných ukazatelích na paragrafy.  

Hlasování: Pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0.  

 

Usnesení: Valná hromada SOMM schválila rozpočtový výhled SOMM na rok 2016 - 2019. 

 

Schválený rozpočtový výhled SOMM je přílohou č. 3 tohoto zápisu 



8. Různé 

 

a) Pravomoc při provádění rozpočtových opatření 

 

Valná hromada se dohodla přijmout následující usnesení: Valná hromada pověřuje   

předsednictvo Svazku obcí Mohyla míru provádět rozpočtová opatření v neomezené výši.   

Provedení rozpočtového opatření podléhá podpisu předsedy. Tato rozpočtová opatření   

budou následně schválena na nejbližším zasedání Valné hromady SOMM.  

 

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

 

Usnesení: Valná hromada SOMM pověřuje předsednictvo SOMM provádět rozpočtová opatření 

v neomezené výši. 

 

b) Pravomoc při schvalování inventarizace majetku Svazku obcí Mohyla míru 

Valná hromada se dohodla přijmout následující usnesení: Valná hromada pověřuje                            

předsednictvo Svazku obcí Mohyla míru schvalovat inventarizaci majetku SOMM.  

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

Usnesení: Valná hromada SOMM pověřuje předsednictvo SOMM schvalovat inventarizaci 

majetku SOMM. 

Přijatá usnesení v tomto bodu budou v platnosti po celé volební období, popř. do jejich zrušení 

Valnou hromadou Svazku obcí Mohyla míru. 

 

c) 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 2014 dne 9. 7. a 8. 10., provedla 

kontrolu plnění povinností SOMM a neshledala žádné nedostatky. Zápisy z těchto kontrol jsou 

kdykoliv k dispozici.   

 

d) Informace o možnosti podání žádosti o opravy silnic 

Ing. Rudolf Staněk – podal informaci o možnosti podání žádosti za SOMM na Krajský úřad 

Jihomoravského kraje o opravy silnic v katastrálním území SOMM. Na konkrétním předání 

fotografií a popisů kritických úseků se domluvil s přítomnými starosty členských obcí. 

 



9. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast, především panu Petru Plevovi za dosavadní 

bezproblémové vedení SOMM, popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků a v 16,00 hodin 

ukončil jednání VH SOMM. 

 

Zapsala dne 20. 11. 2014 Lenka Kyselicová 

        

Ověřovatelé zápisu: 

 

   

Ing. Jan Vovesný ________________  

 

   

Pavel Vymazal           ________________  

   

              

 

 

 

 

 

 

 

    ____________________________ 

             Ing. Rudolf Staněk 

                    předseda Svazku obcí Mohyla míru 
 


