
D O B R O V O L N Ý  S V A Z E K  O B C Í  L V A  
Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice 

 

Zápis č. 1/2023 ze zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí LVA 

konané v obci Lednice dne 12.1.2023 

 

 

 

Účastníci: viz presenční listina    

 

Omluveni: viz presenční listina 

  

Hosté: viz prezenční listina 

      

 

 

Hlasování je zapisováno vždy v pořadí pro /proti / zdržel se. 

 

Schůze byla zahájena RNDr. Liborem Kabátem ve 13:00 na OÚ Lednice. Omluvil se pan starosta 

Rous z Rakvic místo něj pan místostarosta z Rakvic pan Ing. Tomáš Nečas Ph.D. 

 

Na základě usnesení zastupitelstva členských obcí DSO LVA jsou jmenováni tito zástupci do valné 

hromady DSO LVA.  

Lednice – RNDr. Libor Kabát 

Břeclav – Bc. Svatopluk Pěček 

Bulhary – Jiří Osička 

Hlohovec – Ing. Jaroslav Hajda 

Ladná  - Mgr. Renáta Priesterrathová 

Podivín – Ing. Marin Důbrava 

Přítluky – Světlana Kršková 

Rakvice -  Ing. Pavel Rous,  

Valtice – Mgr. Aleš Hofman 

Velké Bílovice – Ing. Lenka Grófová 

 

Přítomno bylo celkem 10 členů VH DSO LVA. Valná hromada byla usnášení schopná. 

 

RNDr. Libor Kabát seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

valné hromady a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

 Program jednání: 

   

1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu 

2. Volba předsedy a místopředsedy 

3. MAS LVA 

4. Informace/různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

➢  bod č. 1 

Usnesení č. 1/1 

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy.      

Hlasování 10-0-0 



 

RNDr. Libor Kabát navrhl ověřovatele zápisu – pana Jiřího Osičku a pana Mgr. Aleše Hofmana. 

Dále předseda navrhl zapisovatelku valné hromady paní Bc. Karolínu Damborskou. 

 

Usnesení č. 1/2 

Navržení ověřovatelé byli schváleni všemi přítomnými členy.     

Navržená zapisovatelka byla schválena všemi přítomnými členy.  

Hlasování 10-0-0 

 

➢  bod č. 2 Volba předsedy a místopředsedy 

 

Předsedající vyzval členy valné hromady k podávání návrhů na funkci předsedy.  

Byly podány následující návrhy:  

Do funkce předsedy byl navržen RNDr. Libor Kabát. 

 

Pan Kabát sdělil, že nebude hlasovat 

 

Usnesení č. 2/1  

Volí v souladu s §84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích pro následující období předsedu RNDr. 

Libora Kabáta. 

Hlasování 9/0/1 
 

Předsedající vyzval členy valné hromady k podávání návrhů na funkci místopředsedy.  

Byly podány následující návrhy:  

Na funkci místostarosty byl navržen Ing. Jaroslav Hajda 

K návrhu nebyly vzneseny návrhy, stanoviska. 

 

Hajda sdělil, že nebude hlasovat 

 

Usnesení č. 2/2  

Volí v souladu s §84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích pro následující období místopředsedu DSO 

LVA Ing. Jaroslava Hajdu 

Hlasování 8/0/2 
   

➢ bod č. 3 MAS LVA  

Pan Hlavinka přednesl informace z MAS LVA. Informace o projektu dluhová služba. V Břeclavi 

proběhne školení vybraných úředníků LVA k sociální politice (Břeclav pošle informace, tajemnice 

přepošle informaci obcím LVA.) Byla diskutována možnost přistoupení obcí MAS k iniciativě „Pakt 

starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima“, se kterou je spojena možnost získat dotaci na 

zpracování  tzv. Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima ("SECAP"). 

 

Usnesení č. 3/1 

VH bere na vědomí informaci o činnosti MAS LVA 

Hlasování 10-0-0 

 

Usnesení č. 3/2 

VH schvaluje záměr přistoupit k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 

("SECAP"). 
Hlasování 10-0-0 

 

 

 

 

 



➢ bod č. 4 Informace/různé 

 

Katzelsdorfský zámeček  

Pan Mgr. Lyčka požádal DSO LVA o podporu Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z.s., 

formou podpory záměru prohlášení bývalé stavby LVA za kulturní památku s možností obnovy a dále 

také podporu obnovy této historické památky formou rekonstrukce či reminiscence. DSO LVA může 

stavbu později využívat jako společenské, konferenční a kulturní centrum, včetně zapojení veřejnosti. 

Dále se bude DSO LVA spolupodílet na činnosti případně vzniklé Česko-Rakouské pracovní skupiny 

v oblastech uvedených v žádosti.  

DSO LVA si váží aktivit Spolku pro obnovu KZ a je připraven spolek podporovat v mezích svých 

možností.  

 

Usnesení č. 4/1 

VH bere na vědomí žádost a podporuje aktivity Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku. 

Hlasování 10-0-0 

 

Žádost Malovaný kraj, z.s. 

Žádost o finanční příspěvek (forma daru) ve výši 10 tis. Kč. Určený na vydání Malovaného kraje – 

nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka, v roce 2023. 

Obce řeší příspěvek samostatně.  

 

Usnesení č. 4/2 

VH DSO LVA bere na vědomí žádost Malovaného kraje, z.s. 

Hlasování 10-0-0 

 

Informace o financích svazku 

Předseda přednesl informace o financích svazku.  

 

Usnesení č. 4/3 

VH DSO LVA bere na vědomí informaci o financích DSO LVA.  

Hlasování 10-0-0 

 

 

 

➢  bod č. 5 Diskuse  

 

 

 

 

➢ bod č. 6 Závěr  

Termín dalšího jednání VH byl stanoven na čtvrtek 9.2.2023 v 13:00 hod na OÚ Lednice. 

konec jednání v 17:26 hod. 

 

Zapsala: Bc. Karolína Damborská  ……………………… 

Předseda: RNDr. Libor Kabát   ………………………. 



 Ověřovatelé: Jiří Osička    ………………………. 

   Mgr. Aleš Hofman   ………………………. 

Přílohy zápisu:  

- pozvánka na zasedání VH MAS LVA 

- prezenční listina 

- přílohy dle textu 


