Zúpis z jednání Valné hromady Svazku obcí ,,Drahanskó vrchovina",
konané dne 29. června 2010 v obci Habrovany
Přítomni: p. Mach, Mgr' Mk,Ing. Julínek, JUDr. Hermanová,piKÍižová, Šíblová,Švarcová,
pp. Dvořáček, Koutný Chromý Ambros, p. Pořízek, pí Vejmolová
Pozdní příc|ody: p. Ambros_příchod 9:10, p. Chromý 9:25,p. Pořízek 10:30
Hosté: [ng. Svarc, p. Smerda - dozotóí rada, omluvena pí Dvořáková

|)Zahájení

Starosta obce Habrovany přivítal přítomné, také členy dozorčírady a předal slovo předsedovi
svazku. Ten navrhl pověřit Íizenimschůzep. Mgr.Mka.

Usnesení č. I:
Valná hromada pověřuje Íizenimzasedáni p. Mgr. Vlka.
Přítomno: 9 členůPro: 9
Proti:

hlasů

0

Zdržel:O

Mgr. Vlk konstatuje, Že program všichni obdrŽeli a navrhuje vypustit bod Projednání
závěrečného účtu,protožetento bod byl projednán již na minulém zasedání a bod Ruzné
Program

l)

2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení a schválení programu jednání
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění úkolů
Zpráva dozorčírady
Rozpočtová opatření
Závěr

Usnesení č. 2:
Yalnáhromada schvaluje upravený program dnešníhozasedáni.
Přítomno: 9 členůPro: 9
Proti:
ZdťžeI:O

hlasů

0

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu pí Danu Křížovou a p. Radoslava Dvořáčka
2)

zapisovatelku pí Světlanu Švarcovou.
Usnesení č. 3:
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu pí Danu KříŽovou a p. Radoslava Dvořáčka
a zapisovatelku pí Světlanu Švarcovou.
Přítomno: 9 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdňel:0
a

3) Kontrola plnění úkolů
ZvaLné hromadě v březnu v Lulči nevyplynuly Žádné úkoly.
Zápis z této valné hromady byl ověřen JUDr. Zvzanou Hermanovou a p. Zdeňkem
Chroqim a nebyly k němu Žádné připomínky.
Usnesení č. 4:
Valná hromada bere informaci o kontrole plnění úkolůz poslední valné hromady na vědomí.
Přítomno: 10 členůPro: l0
Proti:
Zdtžel:O

hlasů

Í}""Ti-Tr:ffii:il3$.ar"aoui

0

dozorčírady Ing. Švarcovi. te,' pi"dra,,il valnou hromadu
a konstatoval, že zápis dozorčírady byl všem členůmposlán e.mailem a potom postupně
rozebral jednotlivé body zápisu.

Následně valná hromada prodiskutovala jednotlivé připomínkované body:
1. zrušenívymáhání pohledávky ve ýši 2.500,-- Kč od pana Zapletala vzhledem
k neadekvátně ýoženémuúsilína předchozi vymáhání - navtženo hlasování
Usnesení č. 5:
Valná hromada rušívymáhání pohledávky ve
Přítomno: 10 členůPro: 8 hlasů

2.
3.

4.
5.

6.
1.

ýši 2.500,--

Kč od panaZapleta|a.

Proti:

Zdržel:1

I

projednávání smluv a schvalovánive správní radě,popř. postup podle směrnice, Mgr.
Vlk nawhuje ustanovit skupinu návrhu řešení, pí Síblová navrhuje všechny smlouvy
schvalovat na správní radě a předkladatel připraví usnesení; dozorčírada navrhuje
dodržovat stanovy a projednávat smlouvy na správních radách
uzaviráni smluv v pracovně právním vztahu, platí jako předešlý bod
dozorči rada se q{adřuje k závěrečnému účtu,závérečnýúčetuž byl schválen na
předchozí valné hromadě, časoý nesoulad. Pro příštízávěrečnéúčtydoporučuje
počkat na stanovisko dozorčírady
problém úvěrovésmlouvy a jeji způsob doplacení, dozorči rada povaŽuje tuto
záležitost za otevřenou a upozoňuje na řešení doplatku úvěru včas, popř. prodloužení
splatnosti úvěru;
placení příspěvků obcemi nebyl některými obcemi dodržen
účetnídoklady byly namátkově v pořádku

Usnesení č. 6:
Valná hromada bere na vědomí zprávtldozorčírady.
Valná hromada ukládá předsedovi a schválené komisi svazku připravit k'rtzoý splátkoý
kalendář na financování projeku Poznejte Drahanskou vrchovinu, připravit rozpočet na rok
20lI, popř. jednat s bankou o prolongaci úvěru do příštísprávní rady.
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů
Proti: 0
ZdrŽel:0

Rozpočtová opatření 2010
P. Mach předkládá rozpočtovéopatření č,.2,|ďeré se ýká revolvingového fondu a dotace na
opravu sakrálních staveb.
Usnesení č.7:
Valná hromada schvaluje rozpočtovéopatÍení é. 2.
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů
Proti: 0
Zdňe|:0
5)

6)Závér
Mgr. Vlk ukončil zasedáni valné hromady.
Zapsala29. června
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ověřovatelé zápisu:

Předseda svazku: Josef Vlach

Světlana Švarcová

Radoslav Dvo r

k
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Svozek obcí
"DRAHANSM VRCHOVINA"
se sÍdlem Luleč 33, okr. VyŠkov
|Čo; 70954399 Tel,: 5l7
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