
Zápis 

ze schůze Kontrolní komise dobrovolného svazku obcí   

„Mikroregion Žďársko“  1/2022-KK 

 

konané dne 7. září 2022 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou, 4. patro 

Přítomni: viz. prezenční listina – počet 4 

Omluveni: Bc. Svatopluk Klusáček 

Hosté: Ing. Eva Dvořáková – účetní DSO 

 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu, administrativní záležitosti 
3. Kontrola usnesení DSO  
4. Kontrola plnění stanov DSO 
5. Kontrola účetnictví DSO 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 

 
1. Zahájení 

Jednání schůze kontrolní komise zahájila v 15.00 hodin Ing. Vráblová manažerka DSO. Po 
přivítání všech přítomných oznámila zahájení jednání. 

 

2. Schválení programu  

Manažerka přítomné seznámila s navrženým programem jednání. Vyzvala přítomné 
k návrhům na doplnění programu. Nikdo z přítomných k programu připomínky nevznesl, 
proto bylo přistoupeno k hlasování o programu. 

Usnesení č.01/2022/01-KK 

Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání schůze 
Kontrolní komise č.1/2022-KK 

Hlasování č.1:  pro : 4           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 



Volba předsedy kontrolní komise: Přítomní navrhli za předsedu kontrolní komise starostu 
obce Herálec p.Zdeňka Gregora 

Usnesení č.02/2022/01-KK 

Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko schvaluje za předsedu kontrolní komise pana 
Zdeňka Gregora 

Hlasování č.2:  pro : 4           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 

3. Kontrola usnesení DSO 

Manažerka přítomným předložila soupis usnesení ze členských schůzí a ze schůzí rady DSO. 
Přítomní provedli kontrolu usnesení a shodli se na tom, že usnesení byla postupně plněna a 
splněna. 

 

4. Kontrola plnění stanov DSO Mikroregionu Žďársko 

Přítomní byli seznámeni s povinnostmi plynoucími ze stanov DSO a provedli kontrolu plnění 
těchto povinností – svolávání členských schůzí a schůzí rady, odesílání pozvánek, odesílání 
zápisů ze schůzí, prezenčních listin apod. 

Nebylo shledáno žádné pochybení v plnění stanov DSO.  

 

5. Kontrola účetnictví DSO 

Na jednání kontrolní komise byla přizvána Ing. Dvořáková, účetní DSO. Přítomné seznámila 
s vedením účetnictví svazku a předložila jim ke kontrole účetní dokumenty (faktury, výpisy 
z účtu, měsíční výkazy apod.). 

Předložen ke kontrole byl také návrh rozpočtu vč. jeho rozeslání členům DSO a schválený 
rozpočet na rok 2022 vč. rozeslání členským obcím. 

Komise neshledala žádný nedostatek 

Členové komise se shodli, že povinnosti vyvěšení (zveřejnění) dokumentů, jako jsou : 
pozvánky na schůze, návrhy rozpočtu, schválené rozpočty apod. má každý starosta členské 
obce a za to si také zodpovídá.  

. 

6. Různé, diskuze 

Komise provedla kontrolu webových stránek svazku a účetního programu zakoupeného pro 
potřeby vedení účetnictví DSO Mikroregionu Žďársko. 



Bylo zjištěno, že svazek nemá žádného pověřence GDPR, předseda svazku má toto v řešení. 

Zkontrolovány byly 3 nabídky a smlouva o dílo na vypracování strategie odpadového 
hospodářství vítězným zpracovatelem. Strategie se v současné době zpracovává Ing. 
Vrbovou (vítěz VŘ). Členské obce posílají manažerce svazku vyplněné tabulky a požadované 
přílohy nutné k vypracování Strategie odpadového hospodářství Mikroregionu Žďársko. 

V diskuzi se probírali povinnosti obcí při vyhlašování VŘ, když v obci není směrnice, 
zkušenosti obcí s transparentním prodejem pozemků pro výstavbu rodinných domů a 
podobné legislativní a praktické záležitosti. 

 

Závěrečného usnesení č.03/2022/01-KK 

Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko neshledala při své kontrolní činnosti v rámci 
schůze kontrolní komise dne 7.9.2022 žádné pochybení 

Hlasování č.3:  pro : 4           proti: 0            zdržel se: 0                       Usnesení bylo přijato 

 

Na závěr předseda kontrolní komise poděkoval všem přítomným za účast, Ing. Dvořákové za 
informace ohledně účetnictví, a schůzi kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko ukončil 
v 16.50 hodin.   

       

                                                            

Předseda: Zdeněk Gregor  

 

Ing. Hana Sochorová 

 

Zapsala:  Ing. Ilona Vráblová                


