
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. 2/2023 ze zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí LVA 

konané v obci Lednice dne 09.02.2023 

 

 

 

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. Omluvila se paní starostka 

z Velkých Bílovic a pan starosta z Bulhar. 

 

Přítomno bylo celkem 8 členů VH DSO LVA. Valná hromada byla usnášení schopná. 

 

Přivítal pana místostarostu z Pohořelic. 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. MAS LVA 

3. Možnost získání dotace na mobilní kamerové body-Ing. Hrdlička, velitel MP Břeclav 

4. Informace/různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

➢  bod č. 1 

Usnesení č. 1/1 

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy.      

Hlasování 8-0-0 

 

RNDr. Libor Kabát navrhl ověřovatele zápisu – pana Jaroslava Hajdu a pana Ing. Martina Důbravu 

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 8-0-0 

 

➢  bod č. 2 MAS LVA 

Paní Černá a pan Hlavinka přednesl informace z MAS LVA. 

OPZ+ dluhová poradna (provádí IQ Roma) – odklad začátku mělo být od 1. 2. 2023 – dluhová 

poradna bude fungovat od 1. 3. 2023 – pro území MAS LVA.  



Pan Hlavinka posílal členům informaci o cyklostojanech (nabíjecí stojany na fotovoltaiku), zda by 

měli starostové zájem o realizaci projektu. Otázkou je, zda projekt podat za DSO LVA. Bod přesunut 

na další jednání.  

Nová zelená úsporám Light je velmi oblíbená, až 110 žadatelů v tomto území. Je určená rodinám 

s nižšími příjmy na snížení energetické náročnosti jejich domovů. 

Pan místostarosta z Pohořelic přestavil zkušenosti Pohořelicka s energetickým auditem v jejich oblasti. 

Jedná se o tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima, v rámci jehož tvorby proběhne 

v zapojených obcích energetický audit s cílem zjistit, kde a jak se dají snížit emise CO2 a zároveň 

snížit spotřeba energií.  
Paní Ing. Vajdová, manažerka projektu MAP III z MAS LVA představila základní strukturu, co musí 

žádost obsahovat, kde lze umísťovat zařízení. Výzva vyhlášená do 5. 6. 2023. Pokud by mělo DSO 

LVA zájem přistoupit k paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.  

Je potřeba, aby bylo přistoupení schváleno v Zastupitelstvech jednotlivých obcí LVA.  

Pohořelice se zapojily do výzvy. Jedná se o vytvoření strategického dokumentu, co konkrétně je 

potřeba. Paní Vaidová zašle návrh usnesení, který je potřeba schválit v jednotlivých obcích svazku. 

Pokud budou mít obce zájem, MAS LVA představí záměr přímo na zasedání jednotlivých 

zastupitelstvech členských obcí.  

 

Usnesení č. 2/1 

VH bere na vědomí informaci o činnosti MAS LVA 

Hlasování 8-0-0 

 

Usnesení č. 2/2 

VH doporučuje jednotlivým obcím schválit usnesení o přistoupení k paktu starostů a primátorů 

pro udržitelnou energii a klima a vytvoření strategického dokumentu 

Hlasování 8-0-0 

 

Usnesení č. 2/3 

VH schvaluje připravení podkladů pro výzvu k vytvoření strategického dokumentu pro 

udržitelnou energii a klima. A pověřuje MAS LVA k přípravě této výzvy.  

Hlasování 8-0-0 

 

Pan starosta Pěček: starosta ze Schrattenbergu oslovil starostu Pěčka, investor za Švícarska představí 

projekt geotermální energie, informativní schůzka proběhne ve Valticích v pátek 24. 2. 2023 na 

radnici, co o tom kdo bude chtít vědět pan starosta pošle informaci do mailu.  

    

➢ bod č. 3 Možnost získání dotace na mobilní kamerové body-Ing. Hrdlička, velitel MP 

Břeclav 

Pan starosta Pěček přivítal pana Ing. Hrdličku velitele MP Břeclav. Pan Hrdlička představil dotační 

výzvu na nejen mobilní kamerové body. Pokud žádá o dotaci DSO LVA jako celek, splnění 

jednotlivých limitů je jednoduší. 10% spoluúčast za DSO LVA.  

Na příští valnou hromadu pozvat pana JUDr. Fáru z ministerstva vnitra, který představí projekt 

podrobněji. Otázkou také je, kdo projekt nachystá.  

 

Usnesení č. 3/1 

VH bere na vědomí informace o možnosti získání dotace na mobilní kamerové body. 

Hlasování 8-0-0 

 

➢ bod č. 4 Informace/různé 

 

Destinační společnost Pálava- LVA  

Ve středu proběhla schůzka na jihomoravském kraji. Pan Galousek jako host, přítomni také pan 

starosta Břeclavi a pan starosta Valtic. Pan starosta Pěček představil závěr společné schůze. Vznikají 

nové dvě turistické oblasti a to „LVA a Hustopečsko“ a „Pálava“.  

Úkol: odeslat paní Lukáškové na JMK výpis usnesení. 



Usnesení č. 4/1 

VH schvaluje nový název turistické oblasti LVA a Hustopečsko.  

Hlasování 8-0-0 

 

Výletní noviny 

Paní Damborská přednesla dotaz paní Wunschové, zda budou mít obce LVA zájem prezentovat se ve 

výletních novinách.  

 

Usnesení č. 4/2 

VH bere na vědomí informaci o vytvoření nových výletních novin. Jednotlivé obce svazku mají 

zájem se prezentovat ve Výletních novinách. Prezentaci budou řešit obce samostatně.  

Hlasování 8-0-0 

 

Smlouva o poskytnutí finančního daru Biosférická rezervace Dolní Morava 

Předseda seznámil starosty s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru Biosférické rezervaci 

Dolní Morava. Finanční dar je každoročně schvalován v rozpočtu DSO LVA. Nyní se schvaluje pouze 

uzavření smlouvy.  

 

 

Usnesení č. 4/3 

VH schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Biosférickou rezervací Dolní 

Morava. 

Hlasování 8-0-0 

 

 

➢  bod č. 5 Diskuse  

 

- Katzelsdorfský zámeček– jde o morální podporu. Odpovědět panu Lyčkovi o přijatém 

usnesení. 

- Pálava noviny – jako svazek neřešíme, řeší si obce po vlastní ose.  

- Diskuse k místní dani z nemovitosti.  

- Byla projednána problematika revizí katastru nemovitostí. 

 

 

 

➢ bod č. 6 Závěr  

Termín dalšího jednání VH byl stanoven na čtvrtek 2. 3. 2023 v 13:00 hod na OÚ Lednice. 

konec jednání v 15:45 hod. 

 

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

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

 Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Hajda   ………………………. 

   Ing. Martin Důbrava   ………………………. 



Přílohy zápisu:  

- pozvánka na zasedání VH MAS LVA 

- prezenční listina 

- přílohy dle textu 


