
 ZÁPIS 
z jednání shromáždění starostů Svazku obcí Boskovicko, 

konaného dne 17. června 2020 v Boskovicích 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Navrhovaný program: 

 

1. úvod, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu 

2. schválení závěrečného účtu Svazku obcí Boskovicko za rok 2019 

3. schválení předávacího protokolu – účetní převod budovy infocentra v obci Suchý z majetku 

Svazku obcí Boskovicko na obec Suchý 

4. schválení směrnice o finanční kontrole 

5. různé 

 

ad 1) Úvod, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu 

Jednání zahájil a přítomné uvítal předseda Ing. Lukáš Holík. Současně přivítal hosta – senátorku 

Ing. Jaromíru Vítkovou, která v úvodu seznámila přítomné s obsahem své práce pro region a 

odpověděla na otázky přítomných starostů. Byl schválen navržený program, v průběhu celého 

zasedání bylo shromáždění usnášeníschopné. 

Určení ověřovatelů zápisu: 

Usnesení 01/01/20: Shromáždění starostů schvaluje p. Miroslava Zemánka jako ověřovatele 

zápisu ze zasedání shromáždění starostů. 

/10 pro, 0 proti, 0 zdržel se/ 

 

ad 2) Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Boskovicko za rok 2019 

Dne 28. 5. 2020 byl všem členským obcím zaslán návrh závěrečného účtu za rok 2019. 

Závěrečný účet svazku byl, včetně zprávy výsledku o přezkoumání hospodaření, dle § 17 odst. 6 

zákona č. 250/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na 

úředních deskách a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup všech 

členských obcí mikroregionu, nejméně 15 dnů před dnešním projednáním a opatřen řádnou 

doložkou. Závěrečný účet nebyl ze strany občanů členských obcí připomínkován.  

 

Shromáždění starostů projednalo závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření, všichni přítomní vzali uvedené podklady na vědomí a žádný z nich 

nevznesl připomínky.  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a závěrečný 

účet Svazku obcí Boskovicko za rok 2019 přijali bez výhrad podle §17, odst. 7 zákona 

č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Usnesení 02/01/20: Shromáždění starostů schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Boskovicko 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad podle §17, odst. 7 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

/10 pro, 0 proti, 0 zdržel se/ 

Úkol: Starostové členských obcí, kteří tak doposud neučinili (tj. Ludíkov, Suchý, Knínice 

Velenov, Vážany) doručí do 31. 7. 2020 tajemnici Svazku návrh závěrečného účtu za rok 

2019 opatřený doložkou o vyvěšení na úřední desce obce. 

 

ad 3) Schválení předávacího protokolu – účetní převod budovy infocentra v obci Suchý 

z majetku Svazku obcí Boskovicko na obec Suchý 

Tajemnice svazku seznámila přítomné s potřebou účetního převodu některého majetku pořízeného 

v rámci projektu Lyžařských tratí mikroregionu Boskovicko financovaného z ROP NUTS II 

Jihovýchod a ukončeného k 30. 9. 2009. Jedná se především o budovu infocentra na Suchém vč. 

jeho vybavení. 



Dále byli přítomní starostové seznámeni s druhým předávacím protokolem a to pro obec Benešov, 

zde Svazek obcí pořídil zpevněnou plochu u zdravotního střediska Benešov, projektovou 

dokumentaci stavba Benešov – vstup do zdravotního střediska a současně obci Benešov převede do 

majetku jedno z odpočívadel pořízených v rámci projektu Lyžařských tras a které se nachází v těsné 

blízkosti meteorologického radaru Skalky. 

 

Usnesení 03/01/20: Shromáždění starostů schvaluje protokol o předání a převzetí majetku 

s obcí Benešov a protokol o předání a převzetí majetku s obcí Suchý. Oba protokoly jsou 

součástí přílohy zápisu. 

/10 pro, 0 proti, 0 zdržel se/ 

 

Ad 4) Schválení směrnice č. 1/2020 o finanční kontrole 

Dne 16. 5. 2019 vešla v platnost novela č. 126/2019 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole. Novelou zákona Česká republika splní svůj závazek vůči 

Evropské unii k povinnosti nastavit systémy řízení a kontroly veřejných financí ve všech 

organizacích sektoru vládních institucí. Novela nabyla účinnosti dne 1. 1. 2020. Jednou ze 

zásadních změn, které novela přináší dle § 9a odst. 3 je působnost dobrovolných svazků obcí. 

Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, 

kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených 

příspěvkových organizací. Finanční kontrola má za cíl zajistit finanční řízení a nakládání s 

veřejnými prostředky tak, aby byly vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně. Zákon o finanční 

kontrole od 1. 1. 2020 jasně definuje u svazku obcí odpovědnost za zavedení, udržování a 

zdokonalování kontrolních mechanismů, nezbytných pro výkon řádné správy, včetně plnění 

schválených veřejných rozpočtů a hospodaření s veřejnými prostředky. Dobrovolné svazky obcí 

musí tedy zavést systém finanční kontroly, především nastavení vnitřního kontrolního systému a 

postupy řídící kontroly. Vše je tak nutné upravit ve vnitřních předpisech svazku obcí. V systému 

finanční kontroly veřejných financí u svazků obcí by mělo dojít u kontrolních mechanismů k 

rozdělení kompetencí a odpovědností mezi osoby, které budou zabezpečovat řídicí kontrolu za 

účelem řádného schvalování veřejných výdajů a příjmů a zajištění průkaznosti účetních dokladů 

(§ 33a zákona č. 563/1991 Sb.).  

Shromáždění starostů je tak předložen směrnice č. 1/2020 o finanční kontrole. 

 

Usnesení 04/01/20:  

Shromáždění starostů schvaluje směrnici č. 1/2020 o finanční kontrole Svazku obcí 

Boskovicko. 

/ pro 10, proti 0, zdrželi se 0/ 

 

Ad 5) Různé 

Bylo konstatováno, že dotace z Programu rozvoje venkova letos pro mikroregiony schváleny 

nebudou z důvodu finančních potřeb Jihomoravského kraje pro boj s koronavirovou epidemií.  

Předseda v závěru všem poděkoval za účast a popřál všem příjemně strávené dovolené. 

 

Přílohy: 

- prezenční listina 

 

 

V Boskovicích dne 17. června 2020 

 

 

Zapsala: Ing. Aneta Sedláčková 

Zápis ověřil:  p. Miroslav Zemánek, v.r.            Ing. Lukáš Holík, v.r. 

                                   předseda 


