
Zápis ze zasedání valného shromáždění DSO Mikroregionu Miroslavsko 
 
Datum konání:   29. června 2011 
Místo konání:    zasedací místnost MěÚ Miroslav 
 
Zasedání zahájil ve14.30 hodin dosavadní předseda svazku Ing. Augustin Forman. Navržený 
program: 

1. Zahájení 
2. Stav finančních prostředků  
3. Návrh závěrečného účtu 
4. Volba orgánů mikroregionu 
5. Rozpočtové opatření 
6. Projekt „Měřiče rychlosti“ 
7. Akce podporované Skupinou ČEZ – reklamní plnění – doložit 
8. Webové stránky 
9. Různé  
10. Závěr 

Usnesení: Valné shromáždění schvaluje navržený program. Pro 8 hlasů 
 
 
2) Stav finančních prostředků na účtu činí 512 503,98 Kč 
Usnesení: Valné shromáždění bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu.  Pro 8 
hlasů 
 
Dále byli zástupci obcí byli informování o stále se zvyšujících bankovních poplatcích. Bylo 
navrženo  zřízení tzv. internetového bankovnictví. Usnesení: Valné shromáždění pověřuje 
účetní svazku paní Ludmilu Hrbovou k provádění bankovních operací přes internetové 
bankovnictví. Pro 8 hlasů 
 
3) Návrh závěrečného účtu – Návrh závěrečného účtu byl zaslán do všech obcí e-mailem. 
Usnesení: Valné shromáždění schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu 
Miroslavsko a závěrečný účet DSÓ za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010 bez výhrad.   Pro 8 hlasů 
 
4) Volba orgánů mikroregionu – Ing. Augustin Forman oznámil, že již nebude kandidovat 
na funkci předsedy mikroregionu a na uvolněnou funkci navrhl p. Romana Volfa. Poté 
proběhla řádná volba členů správního výboru a revizní komise a to v souladu se stanovami 
DSO Mikroregionu Miroslavsko a volebním řádem valného shromáždění DSO Mikroregionu 
Miroslavsko. Výsledky voleb: 
 
Předsedou správního výboru byl zvolen:    Roman Volf   7 hlasy 
Místopředsedou správního výboru byl zvolen:  Bc. Marek Šeiner 7 hlasy 
 
Dalšími členy správního výboru byli zvoleni:  Ing. Barbora Arndt 7 hlasy 
        Viktor Antl  7 hlasy 
        Mgr. Lenka Hodaňová7hlasy 
 
Členy revizní komise byli zvoleni:    Josef Budaj  7 hlasy 
        Renata Ryšavá 7 hlasy 
        Magda Hladíková 7 hlasy 



Současně valné shromáždění DSO pověřuje předsedu správního výboru, pana Romana 
Volfa, učiněním návrhu na zápis změn v registru zájmových sdružení právnických osob 
u dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Miroslavsko“  Přijato 7 hlasy 
 
Po skončení volby všichni přítomní poděkovali p. Formanovi za vykonanou práci. 
 
5) Rozpočtové opatření – Usnesení: Valné shromáždění schvaluje rozpočtové opatření 
číslo 1/2011dle předloženého návrhu     Přijato 8 hlasy 
 
 
6) Projekt „Zklidn ění dopravy v obcích svazku“ – byl podán projekt na Jihomoravský kraj, 
kde žádáme o finanční příspěvek ve výši 300 000,- Kč, podíl svazku je 260 000,-Kč. 
V případě úspěchu by byl v každé obci instalován jeden preventivní měřič rychlosti. 
Schvalování žádostí mělo proběhnout koncem dubna nebo v květnu. Bohužel se tak nestalo. 
Ing. Formanovi bylo sděleno, že výsledek bude znám nejdříve v měsíci září. Bylo rozhodnuto, 
že do každé obce bude objednán jeden preventivní měřič. Pokud bude projekt schválen, bude 
část zaplacena z dotace. Pokud ne, budou uvolněny finanční prostředky z účtu mikroregionu. 
Usnesení: Valné shromáždění schvaluje zajištění 8 ks měřičů rychlosti (1 ks do každé 
obce) a pověřuje předsedu Romana Volfa zajistit poptávkové řízení a následně 
podpisem smlouvy s firmou, dodající nejvýhodnější nabídku.  Schváleno 8 hlasy 
 
        
7) Spolupráce se Skupinou ČEZ – informoval Roman Volf. Jednotlivé obce obdrží 
příspěvek na pořádání kulturně společenských akcí. Je nutné zajistit reklamní plnění přesně 
dle objednávky – (plakáty odsouhlasit s panem Večeřou – tel. 773 673 037). Do 10 dnů od 
skončení akce předat vyhodnocení - dokumentaci p. Volfovi). Pokud mají obce zájem na svou 
akci zapůjčit také „Slunečníky ČEZ“, je nutné poskytnout příspěvek na dopravu ve výši Kč 
120,- /1 ks. Zástupcům byly předány smlouvy na jednotlivé kulturní akce, které je nutné 
podepsat, orazítkovat a jeden kus vrátit paní Hrbové. Dále byli informováni o skutečnosti, že 
pro mikroregion Miroslavsko byla dodatečně uvolněna částka ve výši 45 000,- Kč. Usnesení: 
Finanční prostředky ve výši 45 000,- Kč budou rozděleny rovným dílem mezi obce 
svazku a budou použíty na rozsvícení vánočních stromů a  mikulášská setkání v obcích. 
Schváleno 8 hlasy      
 
8) Webové stránky – Ing. Forman požádal zástupce všech obcí mikroregionu o pravidelné 
dodávání materiálů správci stránek, aby byly všechny akce zveřejněny 
Usnesení: Zástupci jednotlivých obcí svazku Mikroregion Miroslavsko budou 
pravidelně dodávat správci webových stránek materiály ke zveřejnění.          
Schváleno 8 hlasy  
 
       
9) Různé – Projekt přestupního terminálu na státní silnici – zatím není žádný posun 
Usnesení: Valné shromáždění bere na vědomí zprávu o stavu přípravy projektu na 
silnici I/53         Pro 8 hlasů 
 
10) Závěr  – Projednáním všech bodů programu bylo jednání v 16.10 ukončeno. 
 
V Miroslavi, dne 29. června 2011    
  
Zápis provedl: Roman Volf 


