
Zápis
z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařskýchobcí Daníž 

konané dne 30. 11. 2010 v  Prosiměřicích

Program:

1)   Zahájení, přivítání hostů;
2)   Volba návrhové a volební komise;
3)   Schválení programu jednání;
4)   Zpráva předsednictva od minulé valné hromady;
5)   Průběžná zpráva o hospodaření;
6)   Průběžná zpráva o kontrole hospodaření ;
7)   Rozpočtová opatření č. 1 – 5/2010;
8)   Zpráva o realizaci přidělených dotací z PRV JmK, dot. titul č. 6 a 7 na rok 2010;
9)   Zpráva o nepřidělení dotace z Vinařského fondu na reklamní bannery do členských obcí;
10) Poděkování odstupujícím členům předsednictva svazku;
11) Volba předsednictva svazku;
12) Volba kontrolní a inventarizační komise;
13) Schválení rozpočtového provizoria hospodaření svazku do doby, než bude schválen 
      rozpočet na rok 2011;
14) Přihlášení obcí k projektům z d.t. č.7 PRV JMK na rok 2011;
15) Diskuse bude ke každému bodu samostatně;
16) Usnesení, závěr;

Bod č. 1
Zahájení, přivítání hostů

Jednání  zahájil  předseda  svazku  p.  Musil,  která  přivítal  přítomné  členy  a  hosty. 
Jednání valné hromady se zúčastnila nadpoloviční většina členů Svazku, tedy valná hromada 
byla usnášeníschopná (viz prezenční listina). 

Bod č. 2
Volba návrhové a volební komise

Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni starostové Zdeněk Koukal z Oleksovic, 
Miroslav Bazal z Želetic a Lubomír Mlejnek z Kuchařovic. Zapisovatelkou byla určena účetní 
svazku paní Dagmar Šremrová.

Usnesení  č.  1: Do  návrhové  a  volební  komise  byli  zvolení  starostové  Zdeněk  Koukal, 
Miroslav Bazal a Lubomír Mlejnek. Zapisovatelkou paní Dagmar Šremrová.
Hlasování: schváleno jednohlasně;

Bod č. 3
Schválení programu jednání

P. Musil seznámil přítomné s  programem jednání. Program byl jednohlasně schválen.



Usnesení č. 2: program k jednání byl schválen;
Hlasování: schváleno jednohlasně;

Bod č. 4
Zpráva předsednictva od minulé valné hromady

Zprávu o činnosti  předsednictva  od minulé  valné  hromady  přednesl  předseda Jiří 
Musil. Zprávu berou členové na vědomí – viz přiložená zpráva.

Usnesení č. 3: zprávu předsednictva bere valná hromada na vědomí;
Hlasování:  bere na vědomí;

Bod č. 5
Průběžná zpráva o hospodaření

Účetní  svazku  p.  Dagmar  Šremrová  seznámila  přítomné  s  průběžnou  zprávou  o 
hospodaření  svazku  za  období  do  listopadu  2010.  Zprávu  o  hospodaření  vzali  přítomní 
členové na vědomí – viz přiložená zpráva.

Usnesení č. 4: průběžnou zprávu o hospodaření svazku k 30.11.2010  bere valná hromada na 
vědomí;
Hlasování:  bere na vědomí;

Bod č. 6
Průběžná zpráva o kontrole hospodaření

Průběžnou  zprávu  o  provedené  kontrole  hospodaření  k 30.11.2010  přednesl  pan 
Miroslav Bazal; Členové berou zprávu na vědomí – viz přiložená zpráva.

Usnesení  č.  5:  průběžnou  zprávu o  provedené  kontrole  hospodaření  svazku k 30.11.2010 
bere valná hromada na vědomí;
Hlasování:  bere na vědomí;

Bod č. 7
Rozpočtová opatření č. 1 – 5/2010

Účetní  svazku  seznámila  přítomné  členy  s rozpočtovými  opatřeními  1  –  5/2010. 
Rozpočtová opatření byla schválena jednohlasně.

Usnesení č. 6: Rozpočtové opatření č. 1 – 5/2010 byl schváleno;
Hlasování: schváleno jednohlasně;

Bod č. 8
Zpráva o realizaci přidělených dotací z PRV JmK, dot. titul č. 6 a 7 na rok 2010



Zprávu o přidělení dotací z PRV JmK na rok 2010 přednesl předseda p. Musil.
Dot.  titul  č.  6: Na tento  účel  získal  svazek dotaci  30 000,-Kč (50%).  V rámci  školícího 
střediska  Hnanice  byla  uskutečněna  dvoudenní  odborná  exkurze  pro  starosty  a  vinaře 
členských obcí svazku do Maďarska, oblasti Balatonu. Exkurze byla velmi zdařilá. Zúčastnilo 
se 44 účastníků. Na vlastních zdrojích se vybralo 44 tis. Kč (1.000,- Kč na účastníka).

Dot. titul č. 7: Dotace získaly následující obce:
− na  sakrální  stavby  Dobšice,  Horní  Dunajovice,  Kuchařovice,  Olbramovice,  Šatov, 

Tasovice, Višňové.
− na projekty Nový Šaldorf – Sedlešovice a Hostěradice.

Projekty nemají dokončeny obce Kuchařovice, Tasovice, Hostěradice a Nový Šaldorf – 
Sedlešovice. Všechny náležitosti související s ukončením projektu musí obce předložit na 
Obecní úřad Hnanice nejpozději do 15.12.2010, aby se mohlo provést ukončení celého 
projektu a odeslat na JMK Brno;

Usnesení č. 7: Zprávu o dotacích na rok 2010 z PRV JMK – d.t. č. 6 a 7 bere valná hromada 
na vědomí
Hlasování:  bere na vědomí;

Bod č. 9
Zpráva o nepřidělení dotace z Vinařského fondu na reklamní bannery do členských obcí

Předseda svazku informuje, že jsme z Vinařského fondu neobdrželi dotaci na reklamní 
bannery pro členské obce.

Usnesení č. 8: Zprávu o nepřidělení dotace z Vinařského fondu na reklamní bannery v roce 
2010 pro členské obce svazku bere valná hromada na vědomí;
Hlasování:  bere na vědomí;

Bod č. 10
Poděkování odstupujícím členům předsednictva svazku

Předseda  poděkoval  ing.  Zdeňku  Čurdovi,  bývalému  starostovi  z Božic  a  členu 
předsednictva  svazku  od  jeho  založení  v r.  1999  za  činnost,  kterou  pro  svazek  vykonal. 
Vyslovil přesvědčení, že i nadále se bude, pokud bude moci, zúčastnit akcí svazku. Za práci 
v předsednictvu  poděkoval  i  ing.  Františce  Jahodové,  bývalé  starostce  Šatova,  která  byla 
v předsednictvu rovněž od založení.  Valné hromady se dnes nezúčastnila.
Vřelým potleskem poděkovali všichni přítomní panu ing. Zdeňkovi Čurdovi.

Usnesení  č.  9:  Poděkování  členů  svazku odstupujícím členům předsednictva  ing.  Zdeňku 
Čurdovi a Ing. Františce Jahodové bere valná hromada na vědomí;
Hlasování:  bere na vědomí;

Bod č. 11
Volba předsednictva svazku

Do předsednictva svazku byli navrženi Jiří Musil z Hnanic, Ing. Jaroslav Jenšovský 



z Dobšic, Ladislav Březina z Horních Dunajovic, Pavel Štefka z Bohunic a Karel Hála 
z Božic.  Všichni  navržení  členství  kandidaturu  do   předsednictva  přijali.  O  každém  bylo 
hlasováno samostatně. Předsednictvo zvolilo předsedou svazku starostu obce Hnanice Jiřího 
Musila a místopředsedou svazku starostu městyse Dobšice ing. Jaroslava Jenšovského.

Usnesení č. 10: Do předsednictva svazku byli zvoleni: 
Jiří Musil – starosta obce Hnanice,
Ing. Jaroslav jenšovský – starosta městyse Dobšice,
Ladislav Březina – starosta obce Horní Dunajovice,
Pavel Štefka – starosta obce Bohunice,
Karel Hála – starosta městyse Božice.
Předsedou svazku zvolili členové předsednictva: Jiřího Musila,
Místopředsedou svazku byl předsednictvem zvolen Ing. Jaroslav Jenšovský;
Hlasování: schváleno jednohlasně;

Bod č. 12
Volba kontrolní a inventarizační komise

Do kontrolní a inventarizační  komise byli  navrženi Miroslav Bazal z Želetic,  Josef 
Sabáček z Tasovic a Štefan Šotník z Branišovic. Všichni kandidaturu přijali.  O každém se 
hlasovalo samostatně. 

Usnesení č. 11: Do kontrolního výboru a inventarizační komise  svazku byli zvoleni: 
Josef Sabáček – starosta obce Tasovice,
Miroslav Bazal – starosta obce Želetice,
Štefan Šotník – starosta obce Branišovice;
Hlasování: schváleno jednohlasně;

Bod č. 13
Schválení rozpočtového provizoria hospodaření svazku do doby, než bude schválen

rozpočet na rok 2011

 Bylo  projednáno a  schváleno rozpočtové  provizorium k rozpočtu  svazku do doby 
schválení rozpočtu na r. 2011.

Usnesení  č.  12: Bylo  schváleno rozpočtové  provizorium na rok  2011 do doby než  bude 
schválen rozpočet;
Hlasování: schváleno jednohlasně;

Bod č. 14
Přihlášení obcí k     projektům z     d.t. č.7 PRV JMK na rok 2011 a schválení žádosti z     PRV   

JMK v     rámci Školícího střediska Hnanice – d.t. č. 6/2011   

Valná hromada schvaluje zpracování a odeslání žádosti o dotaci z PRV JMK – d.t.č.6 
na rok 2011.

Valná hromada schvaluje zpracování a odeslání žádosti o dotaci z PRV JMK – d.t.č.7 
na rok 2011.



K projektům se v rámci d.t.č.7 přihlásily tyto obce:
Bohutice - projektová dokumentace
Mašovice - projektová dokumentace
Olbramovice - projektová dokumentace
Jaroslavice - projektová dokumentace
Prosiměřice - projektová dokumentace
Oleksovice - projektová dokumentace
Vrbovec - kaplička
Želetice - kaplička
Hnanice - informační tabule
Hodonice - informační tabule

Pan starosta města Znojma MUDr. Zbyšek Kašai se informoval o přidělených dotacích 
pro obce patřící pod Znojmo – Popice, Konice, Načeratice, Derflice, Oblekovice, Hradiště.

Valná hromada odsouhlasila návrh předsedy Jiřího Musila, aby Znojmo mohlo pro své 
obce žádat z tohoto dotačního titulu každoročně.

Usnesení č. 13:  Bylo schváleno podání žádostí o dotaci v rámci PRV JMK d.t.č. 6 a 7 na rok 
2011;
Usnesení č. 14: Valná hromada schvaluje přidělení dotací z d.t.č.7 na rok 2011 těmto obcím:
Bohutice - projektová dokumentace
Mašovice - projektová dokumentace
Olbramovice - projektová dokumentace
Jaroslavice - projektová dokumentace
Prosiměřice - projektová dokumentace
Oleksovice - projektová dokumentace
Vrbovec - kaplička
Želetice - kaplička
Hnanice - informační tabule
Hodonice - informační tabule
Usnesení č. 15: Valná hromad schvaluje každoroční čerpání dotace z tohoto dotačního titulu 
obcím spadajícím pod město  Znojmo.  Jsou to  obce  Popice,  Konice,  Načeratice,  Derflice, 
Oblekovice, Hradiště.
Hlasování: schváleno jednohlasně;

Bod č. 15
Diskuse bude ke každému bodu samostatně

Diskuse proběhla ke každému projednávanému bodu samostatně.

Usnesení  č.  16:  Valná  hromada  schvaluje  diskusi  ke  každému  projednávanému  bodu 
samostatně.
Hlasování: schváleno jednohlasně;

Bod č. 16
Usnesení, závěr



O jednotlivých projednávaných bodech se hlasovalo samostatně. Podle těchto hlasování 
bylo zpracováno usnesení.

Jednání valné hromady bylo po projednání všech bodů programu ukončeno o 10.00 hod.

Zapsala: Dagmar Šremrová



Usnesení
z     jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí  Daníž   

konané dne 30.11.2010 v Prosiměřicích

Valná hromada:

1. Schvaluje
-   do návrhové a volební komise starosty Zdenka Koukala, Miroslava Bazalu 
    a Lubomíra Mlejnka. Zapisovatelkou paní Dagmar Šremrová;
-   program k jednání;
-   rozpočtové opatření č. 1 – 5/2010;
-   Do předsednictva svazku tyto starosty obcí:
    Jiří Musil – starosta obce Hnanice,
    Ing. Jaroslav jenšovský – starosta městyse Dobšice,
    Ladislav Březina – starosta obce Horní Dunajovice,
    Pavel Štefka – starosta obce Bohunice,
    Karel Hála – starosta městyse Božice.
    Předsedou svazku zvolili členové předsednictva: Jiřího Musila,
    Místopředsedou svazku byl předsednictvem zvolen Ing. Jaroslav Jenšovský;
-   Do kontrolního výboru a inventarizační komise tyto starosty: 
    Josef Sabáček – starosta obce Tasovice,
    Miroslav Bazal – starosta obce Želetice,
    Štefan Šotník – starosta obce Branišovice;
-   rozpočtové provizorium na rok 2011 do doby než bude schválen rozpočet;
-   podání žádostí o dotaci v rámci PRV JMK d.t.č. 6 a 7 na rok 2011;
-   přidělení dotací z d.t.č.7 na rok 2011 těmto obcím:
    Bohutice - projektová dokumentace
    Mašovice - projektová dokumentace
    Olbramovice - projektová dokumentace
    Jaroslavice - projektová dokumentace
    Prosiměřice - projektová dokumentace
    Oleksovice - projektová dokumentace
    Vrbovec - kaplička
    Želetice - kaplička
    Hnanice - informační tabule
    Hodonice - informační tabule
-   každoroční čerpání dotace z tohoto dotačního titulu obcím spadajícím pod město Znojmo. 
    Jsou to obce Popice, Konice, Načeratice, Derflice, Oblekovice, Hradiště.
-   diskusi ke každému projednávanému bodu samostatně;

2. Bere na vědomí

− zprávu o činnosti předsednictva svazku od minulé valné hromady;
− průběžnou zprávu o hospodaření svazku za období do listopadu 2010;
− průběžnou zprávu o provedené kontrole hospodaření svazku do konce listopadu 2010;
− zprávu o realizaci projektů z dotací PRV, dotační titul č. 6 a 7;
− zprávu o zamítnutí dotace  z Vinařského fondu na reklamní bannery pro jednotlivé obce 

svazku;



-    poděkování členů svazku odstupujícím členům předsednictva ing. Zdeňku Čurdovi a Ing. 
     Františce Jahodové;

3. Ukládá

-    dlužníkům uhradit příspěvky do 31. 12. 2010 na účet svazku;
-    obcím, které ještě nepředložily podklady k vyhodnocení svého projektu k dotaci 
     z d.t.č.7,předložit tyto materiály do 15.12. na Obecní úřad Hnanice;
-    kontrolnímu výboru provést v měsíci lednu 2011 kontrolu hospodaření svazku za rok 
     2011;

4.   Pověřuje

− předsedu svazku prováděním rozpočtových opatření na rok 2011;
-     předsedu zpracováním žádostí o dotace z PRV JMK  - d.t.č.6 a 7 na rok 2011;

V Prosiměřicích 30.11.2010


