Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí ,rDrahanská vrchovina"
22. čewna20l7 v 9:00 hodin v Ježkovicích

Přítomni:

Ing. Majchrák, M. Jonáš, D.KŤižová. H. Šiblová, J. Šteflíček,
J. Pořízek, L. Pospíšil, K.
Ševčíková,S. Švarcová, J. Fládr

Pozdní příchod: 9:45Ing. Majchrák
Omluvení: J. Dvořák, , JUDr. Z.Hennanová, Z. Preis, J. Šebela

|\ Zaháiení
Starosta obce Josef Pořízek přivítal přítomné a předal slovo místopředsedkyni svazku paní Haně
Šiblové.
Paní Šíblovákonstatova|a, že program byl zaslán všem písemně.

Program

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu jednání
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zprávadozorčí rady
Učetníuzávěrkasvazku za rok 2016
Projednání Závěreěného účtusvazku zarok 20l6 včetně zprávy o auditu
Různé
Závěr

Usnesení č. I:
Správní rada schvaluje program valné hromady.
Přítomno: 8 členů
Pro: 8 hlasů
2)

volba ověřovatelů zápisu

Proti: 0

Zdržel se 0

a zapisovatele

Pi §iblova navrhuje jako ověřovatele zápisu paní D. Křížovou a J. Štefličkaa jako zapisovatelku
S. Svarcovou. K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Danu Křížovou a pana Jiřího Šteflíekaa

zapisovatelku paní Světlanu Švarcovou.
Přítomno: 8 členů
Pro: 8

hlasů

Proti:

0

Zdržel se: 0

3) Kontrola usnesení
Z poslední VH nevznikly žádnéúkoly pro VH.

4) Zpráva dozorčírady
Pan Sebela předal v elektronické
stránkách

i

tištěnépodobě zprávu dozorěí rady. Zápisy na webových
Starostové projednají zprávu dozorčírady

byly na doporučeníDR doplněny.

v zastupitelstvech obcí.

Usnesení č. 3:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčírady a ukládá starostům projednat zprávu dozorčí
rady v zastupitelstvech obcí.

Přítomno:

$

8

členůPro:

8

hlasů

Účetni závěrka svazku obcí

Proti:

0

Zdržel:O

Předseda a místopředsedkyně schválili účetnízávěrku, která byla zaslána obcím, v závěru června
bude zaslána na JMK.

Usnesení č. 4:

valná hromada bere na vědomí schválení účetnízávěrky k 3l. 12. 20|6 předsedou
a místopředsedkyněmi svazku obcí ,,Drahanská vrchovina" dle čl. 8.1. Stanov svazku obcí
."Drahanská vrchovina".

Přítomno: 8
6)

členů

Pro: 8 hlasů

Zdržel se:0

Proti: 0

Projednání závěrečného účtuvčetně zprávy o auditu

Paní SÍblová informuje o kontrole hospodaření, která proběhla l8. 5. 201 7 . Byla zjištěna pochybení,
která nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání

hospodaření.

Dále paní Šiblova navrhuje na základě předchozích informací schválit závěrečný účetsvazku
s výhradou nedostatku zjištného ve zprávé o přezkumu Závěrečný účetbyl vyvěšen na úředních
deskách všech obecních úřadů.Starostové dodají účetnísvazku doložky o vyvěšenízávěrečného

úětu.

9:45 - Příchod předsedy svazku Ing. Majchráka.

Usnesení č. 5:
Valná hromada schvaluje závěrečný účetsvazku zarok2016,včetně zprávy o přezkumu hospodaření
svazku zarok20l6 s výhradou nedostatku zjištěného ve zprávě o přezkumu hospodaření
Přítomno: 9 členů
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6:
Valná hromada ukládá předsedovi a účetnísvazku zaslat do 15 dnů od konání valné hromady zprávu
o Přijetí oPatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku pi"rku-u
hospodaření svazku zarok 2016 včetnézprávy o plnění přijatých opatření.
Přítomno: 9 členů
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se 0
7) Různé
Bez připomínek.

paní Hana Šiblova ukončila valnou hromadu.
Zapsala: Světlana Švarcová

ověřovatelé:
předseda svazku

DanaKřiž;ósá

:

Ing. Adam Majc

1',
/,

1

r/

svozek obcí
"DRAHANSKA VRcHoVlNA"
Luleč 33, okr, Vyškov
,!9.i{q*
lCO: 70954399

Tel 5l7 353 7B7

