
DSO MIKROREGION ČEBÍNKA 

zápis ze SHROMÁŽDĚNÍ STAROSŮ 

ze dne 5. června 2019, které se konalo ve Všechovicích 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Zahájení 
 

Předseda zahájil schůzi v 17:15 hodin. Bylo přítomno celkem 6 starostů (starostek), shromáždění 
starostů je usnášeníschopné. 

Zapisovatelem byl jmenován pan Tomáš Kříž. 

Proběhala volba ověřovatelů zápisu. 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů volí dva ověřovatele zápisu: Petra Grúnwalda a Mgr. 
Martinu Bočkovou. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

2. Schválení programu jednání 
 

Předseda navrhl upravit program takto: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu jednání 
3) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
4) Dotace JMK – schválení přijetí dotace na akci mikroregionu 
5) Společný projekt mikroregionu – pořízení kompostérů do členských obcí 
6) Rozpočtové opatření č. 1/2019 
7) Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Čebínka za rok 2018 
8) Různé, závěr 

 
Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje doplněný program jednání. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
 

Předseda konstatoval, že úkoly z minulého jednání byly splněny. 

 

4. Dotace JMK – schválení přijetí dotace na akci Mikroregionu 
 

Předseda informoval přítomné, že mikroregionu byla zamítnuta žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK na pořízení venkovního mobiliáře a přiznána dotace ve výši 33.000,- Kč na projekt 
„Setkání členských obcí Mikroregionu Čebínka v Drásově“. 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Setkání 
členských obcí Mikroregionu Čebínka v Drásově“ ve výši 33.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 



 
 

5. Společný projekt mikroregionu – pořízení kompostérů do členských obcí  
 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na 
pořízení kompostérů do členských obcí a ukládá členským obcím v termínu do 30. 6. 2019 zaslat 
předsedovi předpokládané počty požadovaných kompostérů. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
 

7. Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Čebínka za rok 2018 
 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů projednalo Závěrečný účet DSO Mikroregion Čebínka za rok 
2018 a ukládá členským obcím jeho zveřejnění na webových stránkách obcí. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

8. Různé, závěr 
 

I. Setkání obcí Mikroregionu 
 
- Bylo dohodnuto, že setkání obcí mikroregionu v Drásově bude financováno 
následovně: Dotace JMK 33.000,- Kč, každá členská obec 3.000,- Kč formou příspěvku 
mikroregionu a ostatní výdaje Městys Drásov rovněž formou příspěvku. 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje přijetí příspěvku na pořádání setkání 
obcí mikroregionu Čebínka v Drásově ve výši 3.000,- Kč od každé členské obce a ukládá 
jednotlivým obcím tento příspěvek zaplatit na účet mikroregionu v termínu do 31. 8. 
2018. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

II. Platba členského příspěvku MAS Brána Brněnska 
 
- Proběhla diskuse nad tím, zda nadále setrvávat v MAS Brána Brněnska a platit členské 
příspěvky. Bylo dohodnuto, že ano. 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje úhradu členského příspěvku MAS 
Brána Brněnska, z. s. ve výši 19.020,- Kč. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

III. Termín dalšího jednání Shromáždění starostů DSO Mikroregion Čebínka 
 
Na příštím jednání je nutno schválit Závěrečný účet mikroregionu. 



Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje termín a místo konání dalšího zasedaní 
ve čtvrtek 28. 6. 2019 v 17: hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Čebín. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

IV. Úhrada faktury za studii proveditelnosti – cyklostezka Čebín - Drásov 
 
Je třeba uhradit fakturu ve výši 181.500,- Kč společnosti PIONS s.r.o. za vypracování 
studie proveditelnosti k žádosti o dotaci na projekt „Stezka pro cyklisty Čebín – 
Malhostovice podél silnice III/38529“ Jedná se o dvě ze tří částí plánované cyklostezky a 
to konkrétně na katastru obce Čebín a městyse Drásov. Bylo dohodnuto, že faktura bude 
uhrazena z příspěvku obce Čebín ve výši 90.750,- Kč a příspěvku městyse Drásov ve výši 
90.750,- Kč. 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje přijetí příspěvku ve výši 90.750,- Kč od 
obce Čebín na úhradu faktury za vypracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci na 
cyklostezku z Čebína do Drásova a ukládá obci Čebín zaslat tento příspěvek na účet 
mikroregionu v termínu do 31. 7. 2019. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje přijetí příspěvku ve výši 90.750,- Kč od 
městyse Drásov na úhradu faktury za vypracování studie proveditelnosti k žádosti o 
dotaci na cyklostezku z Čebína do Drásova a ukládá městysu Drásov zaslat tento 
příspěvek na účet mikroregionu v termínu do 31. 7. 2019. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

V. Nabídka zapůjčení notebooku pro členské obce 
 
Předseda nabídnul členským obcím zapůjčení notebooku po bývalé účetní mikroregionu. 
Zájem projevily obce Sentice a Hradčany. Po dohodě bylo rozhodnuto, že bude notebook 
zapůjčen do Sentic. 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje zapůjčení notebooku po bývalé účetní 
mikroregionu obci Sentice. 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

VI. Výše členských příspěvků jednotlivých členských obcí v roce 2019 
 
Bylo navrhnuto, aby výše členských příspěvků zůstala stejná jako v předešlém roce. 

Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje výši členských příspěvků ve výši roku 
2018 

Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Ve Všechovicích, dne 5. června 2019 
 
Zapsal: Tomáš Kříž 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  _________________________  _________________________ 

Mgr. Martina Bočková   Petr Grúnwald 
 



 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Tomáš Kříž 

předseda DSO Mikroregion ČEBÍNKA 


