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1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 
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Název ORP Pohořelice 

Kraj Jihomoravský 

Rozloha ORP 195,4 km2 

Počet obyvatel ORP 13 645 

Počet obcí s pověřeným úřadem 1 

Obce s pověřeným úřadem Pohořelice 

Počet obcí 13 

Názvy obcí 

Cvrčovice Pohořelice Loděnice 

Malešovice Přibice Šumice 

Odrovice Vlasatice Troskotovice 

Ivaň Vranovice   

Pasohlávky Branišovice  

Hustota zalidnění 65 obyvatel/km2 

Počet dobrovolných svazků obcí 8 

Název a typ dobrovolného 
svazku obcí  

Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA polyfunkční 

DSO Mikulovsko polyfunkční 

Čistší střední Podyjí polyfunkční 

Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný 
svazek obcí monotematický 

Sdružení znojemských vinařských obcí DANÍŽ monotematický 

Odkanalizování obcí Zapálaví – Troskotovice, 
Vlasatice, Litobratřice monotematický 

Svazek obcí B.O.B. - ČOV polyfunkční 

Vodovody a kanalizace Znojemsko monotematický 

Svazek obcí Daníž - vodovody nefunkční 
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2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území 

Ve správním obvodu ORP Pohořelice působí osm dobrovolných svazků obcí (Čistší střední Podyjí, 

Odkanalizování obcí Zapálaví – Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice, DSO Mikulovsko, DSO Cyklistická 

stezka Brno – Vídeň, Sdružení obcí Čistá Jihlava, Svazek obcí B. O. B. – ČOV, Vodovody a kanalizace 

Znojemsko, Sdružení znojemských vinařských obcí Daníž), přičemž v těchto svazcích je sdruženo všech 

13 obcí spadajících do správního obvodu ORP. Jeden dobrovolný svazek obcí (Svazek obcí Daníž – 

vodovody) již v ORP nijak nefunguje a žádná z obcí není jeho členem. 

DSO působící v území ORP 

  



 

 

  5  

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

 

Obce v území ORP zapojené do DSO 
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Polyfunkční a monotematické DSO* 

 

                                                           
* Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, 

která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po  naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního 

využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování 

kanalizace apod.) 

Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho 

subjektu tak není časově omezena.    
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2.1 Obecné informace 

V dané oblasti je poměrně výrazný pouze jeden dobrovolný svazek obcí. Je to Sdružení obcí ČISTÁ 

JIHLAVA, které bylo původně založeno za účelem výstavby ČOV, nyní však je jeho zaměření všeobecné 

s cílem rozvoje regionu. Sdružení se schází několikrát do roka a do území ORP Pohořelice zasahuje 11 

obcí ORP. Proto Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA zastává hlavní pozici v daném ORP. 

 

2.2 Organizační struktura 

V rámci svazků obcí v území správního obvodu ORP Pohořelice převažuje organizační struktura zahrnující 

nejvyšší orgán složený ze zástupců všech členů, orgán, který zastupuje svazek navenek a kolektivní 

kontrolní orgán.  

Nejvyšší orgán = Každý člen má při rozhodování tohoto orgánu jeden hlas a není tedy rozhodující 

velikost dané obce. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, 

vybírá hlavní předměty činnosti a samozřejmě volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Na jeho 

rozhodnutí je také vázáno složení a existence svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či 

zrušení svazku. Dále nejvyšší orgán schvaluje pravidelné roční rozpočty a stvrzuje roční účetní závěrky. 

Orgán, který zastupuje svazek = Tento (zpravidla) jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími 

osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích a zpravidla také 

odpovídá za řádné vedení účetnictví a daňovou agendu.  

Kontrolní orgán = Kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku dohlíží především na hospodaření 

svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy.  

 

2.3 Financování dobrovolného svazku obcí 

Dobrovolné svazky obcí jsou ve většině případů financovány především z členských vkladů a příspěvků a 

dále z dotací, darů, odkazů a zisků z hospodářské činnosti svazku. O konkrétní výši příspěvku rozhoduje 

zpravidla nejvyšší orgán svazku v závislosti na plánovaném hospodaření svazku. 
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3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 

3.1 Svazek obcí B. O. B. - ČOV 
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Název DSO Svazek obcí B. O. B. - ČOV 

Adresa Olbramovice 23, 6714 76 

IČ 49439235 

Web  - 

 

Počet členů DSO 3 

Název ORP Adresa IČ 

Branišovice 
Pohořelice 

Branišovice 57, 671 77 00637360 

Olbramovice 
Moravský 
Krumlov Olbramovice 23, 671 76 00293270 

Bohutice 
Moravský 
Krumlov Bohutice 8, 671 76 00637343 

 
 

  

 Základní informace o DSO dle stanov 

Předmět činnosti 

 Ochrana životního prostředí 

 Příprava, zajištění povolení výstavby čističky odpadních vod a kanalizačního 
řádu pro sdružené obce 

 Zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi 
souvisejícími zařízeními 

 Zajištění koncepce rozvoje a obnovy venkovské infrastruktury 

 Provozování ČOV a kanalizace 

 Investorská a inženýrská činnost při přípravě a realizaci rozvoje území 

 Hospodaření s majetkem 

 Spolupráce v oblasti cestovního ruchu, propagace a informační činnost 
veřejnosti 

Typ DSO polyfunkční 

Organizační 
struktura 

 Předsednictvo 

 Revizní komise 

 Předseda 

 Místopředseda 

 Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 

Předsednictvo 

 statutární orgán 

 Přijímat a měnit stanovy 

 Schvalovat přijetí nových členů, určit výši a splatnost vkladu 

 Schvalovat použití majetku Svazku 

 Schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření 

 Schvalovat zřízení a použití fondů, zřízení dalších funkcí 
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 Stanovit výši ročního příspěvku členů 

 Projednávat výroční zprávu revizní komise 

 Schvalovat finanční vypořádání s vystupující obcí ze Svazku 

 Provádí roční revizi hospodářské činnosti a prověrku roční účetní uzávěrky 

 Projednává výroční zprávu revizní komise  

Usnášeníschopnost 
Je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
Rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. 

Předseda 
 Zastupuje svazek navenek vůči třetím osobám 

 Jedná o závazcích svazku do 500.000,- Kč 

Místostarosta  Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti 

Revizní komise  Vypracovávat výroční zprávy 

Usnášeníschopnost Neuvedena ve stanovách. 

Financování DSO 

 Základní vklady členů (10 000 Kč/člen) 

 Dary 

 Dědictví 

 

Závěr a doporučení 

Tento svazek není příliš aktivní, ale je stále funkční. Jeho členská základna je tvořena malým počtem 

obcí. Přestože se dle stanov jedná o svazek polyfunkční, jeho aktivita je zaměřena především na 

provozování ČOV Olbramovice. Svazek je veřejnoprávním subjektem, jehož orgány se schází 

nepravidelně. Má celkem jednoduchou a přehlednou strukturu orgánů. Pro ORP Pohořelice má poměrně 

zanedbatelný vliv, protože zasahuje pouze jednu obec z jejího správního obvodu a to obec Branišovice. 

Z těchto důvodů není třeba tento svazek více sledovat. Jeho využití pro meziobecní spolupráci v ORP 

Pohořelice se jeví jako nereálné.  
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3.2 Čistší střední Podyjí 
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Název DSO Čistší střední Podyjí 

Adresa Brněnská 65, Mikulov 692 01 

IČ 72064455 

Web - 

 

Počet členů DSO 17 

Název ORP Adresa IČ 

Bavory Mikulov Bavory 9, 692 01 00600148 

Brod nad Dyjí Mikulov Brod nad Dyjí 45, 690 02 00283045 

Březí Mikulov Březí 113, 691 81 00283070 

Dobré pole Mikulov Dobré Pole 1, 691 81 00283118 

Dolní Věstonice Mikulov Dolní Věstonice 67, 691 29 00283134 

Drnholec Mikulov Kostelní 368, 691 83 00283142 

Ivaň Pohořelice Ivaň 267, 691 23 00600164 

Vlasatice Pohořelice Vlasatice 149, 691 30 00283711 

Klentnice Mikulov Klentnice 24, 692 01 00600199 

Mikulov Mikulov Náměstí 21, 692 01 00283347 

Novosedly Mikulov Novosedly 1, 691 82 00283444 

Nový Přerov Mikulov Nový Přerov 54, 691 81 00600202 

Pasohlávky Pohořelice Pasohlávky 1, 691 22 00283461 

Perná Mikulov Perná 294, 691 86 00283487 

Horní Věstonice Mikulov Horní Věstonice 131 00283177 

Hrabětice Znojmo Kostelní 230, 671 68 00600385 

Jevišovka Mikulov Drnholecká 98, 691 83 00600172 

 

Základní informace o DSO dle stanov 

Předmět činnosti 

 činnosti uvedené v § 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Ochrana životního prostředí v území 

 Společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho 
trvalé obyvatelnosti 

 Propagace sdružení a jeho území 

 Zkvalitňování nakládání s odpady  
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 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 

Typ DSO polyfunkční 

Organizační struktura 

 Shromáždění starostů 

 Předseda svazku obcí 

 Místopředsedové svazku obcí 

 Kontrolní komise 

Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 

Shromáždění starostů 

 Přijímat a měnit stanovy 

 Přijímat nové členy a vylučovat členy ze svazku 

 Rozhodovat o vstupních vkladech a ročních příspěvcích 

 Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, místopředsedy a členy 
kontrolní komise a stanovit jejich počty 

 Schvalovat roční rozpočet svazku a roční účetní závěrku, rozhodovat 
o rozdělení zisku a úhradě ztráty  

 Rozhodovat o majetku 

 Schvalovat aktivity svazku, rozhodovat o účasti svazku v subjektech 

 Schvalovat odměny osobám pověřeným ve svazku výkonem funkcí a 
prací 

 Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení či zrušení svazku 

Usnášeníschopnost 

Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina 
starostů členských obcí 
Rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných starostů nebo 
místostarostů, pokud stanovy nevyžadují jinak. 

Předseda svazku obcí 

 Svolávat shromáždění starostů a zajišťovat jeho průběh 

 Řídit a kontrolovat práci místopředsedů a tajemníka svazku, 
případně třetích osob vykonávajících činnost pro svazek 

 Jednat jménem svazku a podepisovat písemnosti za svazek 

 Zajišťovat řádné vedení účetnictví a archivaci písemností svazku 

 Předkládat shromáždění starostů roční rozpočet a účetní závěrku 

 Organizovat práce při vzniku, zrušení a zániku svazku obcí 

Místopředsedové svazku 
 Plnit funkce předsedy v jeho nepřítomnosti nebo na základě 

pověření předsedy 

Kontrolní komise 
 Sledovat a kontrolovat a posuzovat práci předsedy, místopředsedů a 

tajemníka svazku 

Usnášeníschopnost Ve stanovách neuvedena  

Financování DSO 

 Vstupní členské vklady (5 Kč/ obyvatele obce) 

 Roční členské příspěvky 

 Finanční prostředky získané vlastní činností svazku 
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Závěr a doporučení 

Jedná se o činný polyfunkční svazek, jehož členská základna je tvořena větším množstvím obcí. 

Dobrovolný svazek Čistší střední Podyjí se nijak zásadně nerozšiřuje, má celkem přehlednou strukturu 

orgánů a jednoduše nastavené financování. Z celkového počtu 17 členů nicméně spadají do správního 

obvodu ORP Pohořelice pouze 3 obce. Tento svazek tak zastává spíše okrajovou pozici v daném ORP a 

nemá pro něj nikterak rozsáhlý význam. 
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3.3 Odkanalizování obcí Zapálaví – Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice 
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Název DSO Odkanalizování obcí Zapálaví - Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice 

Adresa Troskotovice 18, Jiřice u Miroslavi 671 78 

IČ 71205047 

Web - 

 

Počet členů DSO 3 

Název ORP Adresa IČ 

Troskotovice Pohořelice 
Troskotovice 18, Jiřice u Miroslavi 
671 78 00637637 

Vlasatice Pohořelice Vlasatice 149, Vlasatice 691 30 00283711 

Litobratřice Znojmo 
Litobratřice 187, Jiřice u Miroslavi 
671 78 00600504 

 

Základní informace o DSO dle stanov 

Předmět činnosti 
 Výstavba společné kanalizace v členských obcích a souvisejících 

staveb 

Typ DSO monotematický  

Organizační struktura 
 Valná hromada 

 Jednatelé (3) 

 Kontrolní a revizní komise 

Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 

Valná hromada 

 Rozhodovat o koncepci činnosti Svazku a jejich změnách 

 Schvalovat výše a časový harmonogram vkladů členů  

 Hospodařit s majetkem vzniklým činností svazku 

 Rozhodovat o podílech na financování stavby 

 Schvalovat stanovy a jejich změny 

 Měnit zakladatelské smlouvy 

 Schvalovat závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání 
hospodaření Svazku 

 Jmenovat a odvolávat Jednatele Svazku a členy Kontrolní a revizní 
komise  

 Rozhodovat o zrušení Svazku obcí 

Usnášeníschopnost Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů 

Jednatelé 

 Jednat a rozhodovat jménem Svazku 

 Zajišťovat běžné provozní záležitosti Svazku 

 Svolávat Valnou hromadu a předkládat jí ke schválení závěrečný účet 
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku 
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 Vykonávat rozhodnutí Valné hromady 

 Zajišťovat řádné vedení účetnictví 

 Informovat členy Svazku o všech záležitostech 

Usnášeníschopnost Písemné vyhotovení rozhodnutí musí podepsat alespoň dva z Jednatelů. 

Kontrolní a revizní 
komise 

 Kontrolovat hospodaření s majetkem Svazku 

 Dohlížet na činnost Jednatelů 

 Nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat údaje v nich 
obsažené 

Usnášeníschopnost Ve stanovách neuvedena 

Financování DSO 

 Základní vklady (25 000 Kč/člen) 

 Další členské vklady 

 Dotace 

 

 

Závěr a doporučení 

Tento dobrovolný svazek obcí je monotematicky zaměřený, a to na vybudování společné kanalizace. 

Nicméně s ohledem na informaci z území, že jedna z členských obcí údajně neplatí své závazky, se nedaří 

tohoto cíle dosáhnout. Svazek tak není významně činný a jeho členská základna se v současné době nijak 

nerozšiřuje. Orgány svazku se nescházejí pravidelně. DSO Odkanalizování obcí Zapálaví - Troskotovice, 

Vlasatice, Litobratřice má zavedenou poměrně jasnou organizační strukturu, která má striktně rozdělené 

kompetence. Přestože z celkového počtu 3 členů spadají 2 do správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Pohořelice, zastává tento DSO spíše okrajovou pozici v daném ORP. Z těchto důvodů není 

třeba tento svazek více sledovat. Jeho využití pro meziobecní spolupráci v ORP Pohořelice se jeví jako 

nereálné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

  18  

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

 

3.4 Svazek obcí Čistá Jihlava 
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Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

 

Název DSO Svazek obcí Čistá Jihlava 

Adresa Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice 

IČ 70261326 

Web www.cistajihlava.cz 

 

Počet členů DSO 11 

Název ORP Adresa IČ 

Přibice Pohořelice Přibice 348, 691 24 00600211 

Cvrčovice Pohořelice Cvrčovice 74, 691 23 00600156 

Ivaň Pohořelice Ivaň 267, 691 23 00600164 

Pasohlávky Pohořelice Pasohlávky 1, 691 22 00283461 

Vlasatice Pohořelice Vlasatice 149, 691 30 00283711 

Šumice Pohořelice Šumice 11, 671 75 00637602 

Loděnice Pohořelice Loděnice 114, 671 75 00293083 

Pohořelice Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 00283509 

Odrovice Pohořelice Odrovice 42, 664 64 00488062 

Malešovice Pohořelice Malešovice 50, 664 65 00488038 

Branišovice Pohořelice Branišovice 57, 671 77 00637360 

 

Základní informace o DSO dle stanov 

Předmět činnosti 

 Zabezpečování čistoty obce, správa veřejného osvětlení, 
shromažďování a odvozu komunálního odpadu, zásobování vodou, 
odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a využití biomasy 

 Rozvoj lidských zdrojů, školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, 
požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, 
cestovního ruchu a péče o zvířata 

 Zajištění inženýrských sítí a veřejné dopravy 

 Rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, 
pospolitosti obyvatelstva a jeho zodpovědnosti 

 Rozvoj hospodářství obcí, zachování a obnova vlastního obrazu obcí 

 Zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury, 
udržování místních pamětihodností 

 Výměna zkušeností z realizace programů obnovy a rozvoje vesnice 

 Vytváření podmínek pro rozvoj území svazku 
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 Další činnosti 

Typ DSO polyfunkční 

Organizační struktura 

 Shromáždění starostů 

 Předseda svazku 

 Místopředseda svazku 

 Revizní komise 

Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 

Shromáždění starostů 

 Rozhodovat o změně stanov 

 Rozhodovat o členských příspěvcích, termínu a způsobu jejich 
úhrady 

 Volit a odvolávat předsedu a místopředsedy svazku a určení jejich 
odměny 

 Jmenovat tajemníka svazku, je-li tato funkce zřízena 

 Přijímat či vylučovat členy svazku 

 Volit členy revizní komise 

 Schvalovat rozpočet, závěrečný účet a roční účetní závěrky 

 Rozhodovat o sloučení, rozdělení, ukončení činnosti svazku 

 Rozhodovat o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku 
svazku 

 Rozhodovat o dalších otázkách, které si shromáždění starostů 
vyhradí 

Usnášeníschopnost 

Je způsobilé usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců členů 
svazku. 
Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných zástupců členů svazku, 
není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. 

Předseda svazku 

 Jednat jménem svazku a činit právní úkony při zajišťování řízení a 
činnosti svazku 

 Odpovídat za řádné vedení evidence a účetnictví, přezkoumání 
hospodaření svazku, účetní závěrky 

Místopředseda svazku  Zastupovat předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti 

Revizní komise 

 Kontrolovat dodržování obecně platných předpisů ve svazku, stanov 
a usnesení shromáždění starostů 

 Přezkoumávat účetní závěrky a podávat o výsledku zprávu 
shromáždění starostů 

 Předkládat shromáždění starostů svá vyjádření, doporučení a návrhy 

 Nahlížet do evidence, účetnictví a ostatních dokladů svazku 

 Přezkoumávat výkon působnosti předsedy svazku 

Usnášeníschopnost 

Je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna osobně většina jejich 
členů většiny členů. 
K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných revizní komisí je 
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů revizní 
komise. 

Financování DSO 
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Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

 Členské příspěvky 

 Další příspěvky členů svazku 

 Dotace a dary 

 Příjmy z publikační činnosti 

 

Závěr a doporučení 

Tento polyfunkční dobrovolný svazek obcí je všeobecně zaměřen na rozvoj regionu. Má zavedenu 

poměrně jasně fungující organizační strukturu, která má přesně rozdělené kompetence. Jeho orgány se 

schází několikrát do roka. Svazek obcí Čistá Jihlava funguje převážně jako diskusní a informační 

platforma. V území však existuje zájem ho nějakým způsobem transformovat a oživit. Pro ORP 

Pohořelice má nezanedbatelný význam, protože zasahuje velkou část jejího správního obvodu. Všech 11 

členských obcí spadá do správního obvodu ORP Pohořelice, který přitom celkově má třináct obcí. Tento 

DSO má potenciál být hlavním tahounem rozvoje a spolupráce v daném ORP. Jeví se tedy jako jeden z 

vhodných kandidátů pro budoucí prohlubování meziobecní spolupráce v rámci SO ORP Pohořelice. 
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3.5 DSO Mikulovsko 
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Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

Název DSO Mikulovsko 

Adresa Hlavní 113, Březí 691 81 

IČ 70419027 

Web www.mikulovskoregion.cz 

 

Počet členů DSO 18 

Název ORP Adresa IČ 

Bavory Mikulov Bavory 9, 692 01 00600148 

Brod nad Dyjí Mikulov Brod nad Dyjí 45, 692 01 00283045 

Březí Mikulov Hlavní 113, 691 81 00283070 

Dobré Pole Mikulov Dobré Pole 1, 694 81 00283118 

Dolní Dunajovice Mikulov Zahradní 613, 691 85 00283126 

Dolní Věstonice Mikulov Dolní Věstonice 7, 691 29 00283134 

Drnholec Mikulov Kostelní 368, 691 83 00283142 

Horní Věstonice Mikulov Horní Věstonice 131, 692 01 00283177 

Jevišovka Mikulov Jevišovka 98, 691 83 00600172 

Klentnice Mikulov Klentnice 24, 692 01 00600199 

Mikulov Mikulov Náměstí 1, 692 01 00283347 

Milovice Mikulov Milovice 38, 691 88 00283355 

Novosedly Mikulov Novosedly 1, 691 82 00283444 

Nový Přerov Mikulov Nový Přerov 54, 691 82 00600202 

Pasohlávky Pohořelice Pasohlávky 1, 691 22 00283461 

Pavlov Mikulov Na Návsi 88, 692 01 00283479 

Perná Mikulov Perná 294, 691 86 00283487 

Sedlec Mikulov Sedlec 92, 691 21 00283576 

 

Základní informace o DSO dle stanov 

Předmět činnosti 

 Ochrana životního prostředí na území 

 Dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti 

 Koordinace významných investičních akcí, územních plánů 

 Slaďování zájmů a činností místních samospráv 
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Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

 Správa a hospodaření se společným majetkem 

 Zastupování členů při jednáních o společných věcech se třetími 
stranami 

 Propagace sdružení a jeho činnosti 

 Koordinace rozvoje území a přilákání investic 

 Zajišťování infrastruktury 

 Zpracování dlouhodobého plánu rozvoje cestovního ruchu v území 

 Rozvoj regionálního informačního systému, vytváření regionálních 
produktů cestovního ruchu 

 podpora cestovního ruchu 

 vytváření jednotlivých regionálních produktů cestovního ruchu 
v zájmovém území a jejich společná nabídka cestovním kancelářím 

Typ DSO polyfunkční 

Organizační struktura 

 Shromáždění starostů 

 Předseda svazku 

 Místopředsedové svazku 

 Revizní skupina 

Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 

Shromáždění starostů 

 Přijímat, měnit a doplňovat stanovy 

 Přijímat nové členy a vylučovat členy ze svazku 

 Rozhodovat o vstupních vkladech a ročních příspěvcích 

 Volit a odvolávat předsedu svazku, členy revizní skupiny a 
kontrolovat jejich činnost, volit a odvolávat místopředsedy a 
jmenovat tajemníka svazku obcí 

 Stanovit počet místopředsedů a členů revizní skupiny 

 Stanovit pořadí místopředsedů, v jakém budou zastupovat předsedu 

 Schvalovat roční rozpočet, závěrečný účet a zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření za uplynulý rok 

 Rozhodovat o hospodaření s majetkem 

 Schvalovat aktivity svazku, rozhodovat o účasti svazku v subjektech 

 Schvalovat odměny osobám za výkon funkcí a prací ve svazku 

 Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku 

Usnášeníschopnost 
Je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů 
shromáždění starostů. Rozhoduje prostou většinou hlasů všech 
přítomných členů, pokud stanovy nevyžadují jinak. 

Předseda svazku 

 Svolávat Shromáždění starostů a zajišťovat jeho průběh 

 Řídit a kontrolovat práci místopředsedů a tajemníka svazku 

 Jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat se za 
svazek 

 Zajišťovat vedení účetnictví a přezkoumání hospodaření svazku za 
uplynulý rok 

 Zajišťovat archivaci písemností svazku 

 Organizovat vznik, zrušení a zánik svazku 

 Předkládat Shromáždění starostů roční rozpočet a účetní závěrku 

Místopředsedové svazku  V určeném pořadí zastupovat předsedu v jeho nepřítomnosti 
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rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

Revizní skupina 

 Sledovat a kontrolovat předsedu, místopředsedy a tajemníka svazku 
a posuzovat jejich činnost 

 Nahlížet do písemností svazku 

 Účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami 

Usnášeníschopnost Ve stanovách neuvedena. 

Financování DSO 

 Vstupní vklady členů (5 Kč / obyvatel obce) 

 Roční členské příspěvky 

 Dotace a dary 

 Odkazy  

 Výnosy z akcií a aktivit svazku 

 Výnosy z účasti svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů 

 

 

Závěr a doporučení 

Tento polyfunkční dobrovolný svazek je činný, ale příliš se nerozšiřuje. Orgány svazku se scházejí 

pravidelně. Svazek obcí Mikulovsko má zavedenou a poměrně jasně fungující organizační strukturu, 

která má striktně rozdělené kompetence. Mezi členy zmíněného dobrovolného svazku obcí patří však 

pouze jedna obec (Pasohlávky), která spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Pohořelice. Zejména z tohoto důvodu zastává DSO Mikulovsko spíše okrajovou pozici pro území 

správního obvodu příslušného ORP a nehraje zde významnou roli. 
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3.6 DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň 

 

 

 

 

Název DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň 
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Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

Adresa Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

IČ 75045974 

Web www.cyklobrnowien.cz 

 

Počet členů DSO 22 

Název ORP Adresa IČ 

Brno Brno Malinovského nám. 3, 601 67  44992785 

Modřice 
Šlapanice 
 Nám. Svobody 23, 664 42  00282103 

Rebešovice 
Šlapanice 
 Rebešovice 12, 664 61  00488089 

Rajhradice 
Židlochovice 
 Opatovická 93, 664 61  00488291 

Opatovice 
Židlochovice 
 Velké Dráhy 152, 664 61  00488241 

Blučina 
Židlochovice 
 Nám. Svobody 119, 664 56  00281611 

Vojkovice 
Židlochovice 
 Hrušovanská 214, 667 01  00488381 

Židlochovice Židlochovice Masarykova 100, 667 01  00282979 

Nosislav Židlochovice Městečko 68, 691 64  00283428 

Žabčice Židlochovice Kopeček 4, 664 63  00282936 

Přísnotice Židlochovice Přísnotice 75, 664 63  00488283 

Vranovice 
Příbram 
 Školní 1, 691 25  00283720 

Přibice 
Pohořelice 
 Přibice 348, 691 24  00600211 

Ivaň 
Pohořelice 
 Ivaň 267, 691 23  00600164 

Pasohlávky 
Pohořelice 
 Pasohlávky 1, 691 22  00283461 

Brod nad Dyjí 
Mikulov 
 Brod nad Dyjí 45, 691 81  00283045 

Novosedly na Moravě 
Mikulov 
 Novosedly 97, 691 82  00283444 

Nový Přerov 
Mikulov 
 Nový Přerov 54, 691 81  00600202 

Jevišovka 
Mikulov 
 Drnholecká 98, 691 83  00600172 

Hrušovany nad 
Jevišovkou Znojmo Nám. Míru 22, 671 67  00292877 
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Hrabětice Znojmo Kostelní 230, 671 68 00600385 

Hevlín Znojmo Hevlín 224, 671 69  00292761 

 

Základní informace o DSO dle stanov 

Předmět činnosti 
 Zřízení, propagace, správa, údržba a provoz mezinárodní cyklistické 

stezky Brno-Vídeň na území ČR 

 Rozvoj cykloturistiky a cestovního ruchu v regionech jižní Moravy 

Typ DSO monotematický 

Organizační struktura 

 Valná hromada 

 Předsednictvo 

 Revizní komise 

 Předseda 

 Místopředseda  

Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 

Valná hromada 

 Měnit stanovy 

 Vylučovat členy ze svazku 

 Rozhodovat o členských příspěvcích 

 Volit a odvolávat členy předsednictva svazku, revizní komise, 
předsedu a místopředsedy  

 Schvalovat rozpočet a závěrečný účet  

 Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku 

 Rozhodovat o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku 

 Rozhodnout o nabytí a převodu investičního majetku 

 Schvalovat jednací řád valné hromady, předsednictva a revizní 
komise 

 Rozhodovat o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí 

Usnášeníschopnost 
Za přítomnosti nadpoloviční většiny zástupců členů, rozhoduje většinou 
hlasů zástupců členů svazku 

Předsednictvo 

 Řídit činnost svazku 

 Zabezpečovat a kontrolovat hospodaření dle schváleného rozpočtu, 
provádět rozpočtová opatření 

 Jmenovat tajemníka, je-li tato funkce zřízena 

 Svolávat valnou hromadu 

 Zajistit zpracování a předkládat valné hromadě návrh koncepce 
činnosti svazku, návrh na změnu stanov, roční zprávy o činnosti 
svazku a o stavu jeho majetku, návrh rozpočtu a závěrečného účtu 

 Rozhodovat o přijetí člena svazku 

 Vést seznam členů svazku 

Usnášeníschopnost 
 Za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje nadpoloviční 
většinou hlasů všech členů předsednictva 

Revizní komise 
 Kontrolovat dodržování obecně platných předpisů, stanov a usnesení 

valné hromady svazku 

 Přezkoumávat účetní závěrky a podávat o výsledku zprávu valné 
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hromadě 

 Předkládat valné hromadě i předsednictvu svá vyjádření, doporučení 
a návrhy 

 Nahlížet do evidence, účetnictví a ostatních dokladů svazku 

 Přezkoumávat výkon působnosti předsednictva 

 Účastnit se svým zástupcem jednání předsednictva 

Usnášeníschopnost 
Za přítomnosti většiny členů, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční 
většiny všech členů revizní komise 

Předseda 
 Jednat jménem svazku a činit právní úkony 

 Svolávat jednání předsednictva 

 Zajistit předepsanou evidenci a účetnictví, audit, účetní závěrky 

Místopředseda Zastupuje předsedu ve všech jeho činnostech 

Financování DSO 

 Členské příspěvky 

 Další příspěvky členů 

 Dotace a dary 

 Finanční prostředky získané vlastní činností 

 

Závěr a doporučení 

Tento primárně monotematický dobrovolný svazek zaměřený na rozvoj cykloturistiky a cestovního ruchu 

je aktivní, ale nijak zásadně se nerozšiřuje. Orgány svazku se scházejí nepravidelně, nicméně vždy 

alespoň jedenkrát ročně. DSO Cyklostezka Brno-Vídeň má zavedenou poměrně jednoznačnou 

organizační strukturu a jednoduše nastavené financování. Z celkového počtu 22 členů spadají do 

správního obvodu ORP Pohořelice pouze 4 členské obce (Vranovice, Přibice, Ivaň a Pasohlávky). Svazek 

obcí má pro správní obvod daného ORP nevelký význam, jelikož se týká jen malé části jeho území. 
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3.7 Vodovody a kanalizace Znojemsko 
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Název DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko 

Adresa Kotkova 20, 669 02 Znojmo 

IČ 45671745 

Web  www.vakznojemsko.znojmo.cz 

 

Počet členů DSO 75 

Název ORP Adresa IČ 

Bezkov Znojmo Bezkov 71, 669 02 Bezkov 00600121 

Blížkovice Znojmo Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice 00292516 

Bohutice 
Moravský 
Krumlov Bohutice 8, 671 76 Bohutice 00637343 

Bojanovice Znojmo 
Bojanovice 19, 671 53 
Bojanovice 00600229 

Boskovštejn Znojmo 
Boskovštejn 1, 671 54 
Boskovštejn 00600237 

Božice Znojmo Božice 380, 671 64 Božice 00292567 

Branišovice Pohořelice 
Branišovice 59, 671 77 
Branišovice 00637360 

Citonice Znojmo Citonice 82, 671 01 Citonice 00292591 

Ctidružice Znojmo Ctidružice 66, 671 54 Ctidružice 00600245 

Černín Znojmo Černín 49, 671 53 Černín 00600261 

Damnice 
Moravský 
Krumlov Damnice 141, 671 78 Damnice 00600270 

Dobšice Znojmo Brněnská 70, 671 82 Dobšice 45670773 

Dobřínsko 
Moravský 
Krumlov Dobřínsko 60, 672 01 Dobřínsko 00600296 

Dolenice 
Moravský 
Krumlov Dolenice 1, 671 78 Dolenice 00600300 

Hevlín Znojmo Hevlín 224, 671 69 Hevlín 00292761 

Hluboké Mašůvky Znojmo 
Hluboké Mašůvky 10, 671 52 
Hluboké Mašůvky 00292770 

Horní Břečkov Znojmo 
Horní Břečkov 70, 671 02 Horní 
Břečkov 00600369 

Hrabětice Znojmo Kostelní 230, 671 68 Hrabětice 00600385 

Hrádek Znojmo Hrádek 16, 671 27 Hrádek 00292869 

Chvalatice Znojmo Chvalatice 72, 671 02 Chvalatice 00600393 
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Chvalovice Znojmo Chvalovice 80, 669 02 Chvalovice 00600407 

Jezeřany-Maršovice 
Moravský 
Krumlov 

Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 
Jezeřany-Maršovice 00292931 

Jevišovice Znojmo Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice 00292923 

Jiřice u Miroslavi 
Moravský 
Krumlov 

Jiřice u Miroslavi 42, 671 78 
Jiřice u Miroslavi 00292940 

Jiřice u Mor. Budějovic Znojmo 
Jiřice u Mor. Budějovic 24, 671 
54 Jiřice u Mor. Budějovic 00600415 

Kravsko Znojmo Kravsko 12, 671 51 Kravsko 00292982 

Křidlůvky Znojmo Křidlůvky 67, 671 28 Křidlůvky 00600440 

Kubšice 
Moravský 
Krumlov Kubšice 60, 671 76 Kubšice 00637416 

Lukov Znojmo Lukov 3, 669 02 Lukov 00636843 

Mašovice Znojmo Mašovice 52, 663 02 Mašovice 00293121 

Našiměřice 
Moravský 
Krumlov 

Našiměřice 83, 671 76 
Našiměřice 00637459 

Nový Šaldorf-Sedlešovice Znojmo 
Nový Šaldorf-Sedlešovice 169, 
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice 44026927 

Olbramkostel Znojmo 
Olbramkostel 69, 671 51 
Olbramkostel 00636886 

Olbramovice 
Moravský 
Krumlov 

Olbramovice 23, 671 76 
Olbramovice 00293270 

Oleksovice Znojmo Oleksovice 69, 671 62 Oleksovice 00637475 

Plaveč Znojmo Náves 48, 671 32 Plaveč 00637483 

Pavlice Znojmo Pavlice 90, 671 56 Pavlice 00293318 

Plenkovice Znojmo Plenkovice 71, 671 51 Plenkovice 00636916 

Podmolí Znojmo Podmolí 70, 669 02 Podmolí 00637491 

Prosiměřice Znojmo 
Prosiměřice 197, 671 61 
Prosiměřice 00293 415 

Rudlice Znojmo Rudlice 36, 671 53 Rudlice   00636983 

Štítary Znojmo Štítary 149, 671 02 Štítary 00293598 

Šumice Pohořelice Šumice 11, 671 75 Šumice 00637602 

Šumná Znojmo Šumná 149, 671 02 Šumná 00293610 

Těšetice Znojmo Těšetice 62, 671 61 Těšetice 00637629 

Trnové Pole 
Moravský 
Krumlov 

Trnové Pole 31, 671 78 Trnové 
Pole 00637041 

Troskotovice Pohořelice 
Troskotovice 18, 671 78 
Troskotovice 00637637 
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Tvořihráz Znojmo Tvořihráz 169, 671 34 Tvořihráz 00637068 

Únanov Znojmo Únanov 116, 671 31 Únanov 00293725 

Valtrovice Znojmo Valtrovice 7, 671 28 Valtrovice 00637653 

Velký Karlov Znojmo 
Velký Karlov 68, 671 28 Velký 
Karlov 00637076 

Vevčice Znojmo Vevčice 10, 671 53 Vevčice 00637084 

Vítonice Znojmo Vítonice 54, 671 61 Vítonice 00637092 

Vracovice Znojmo Vracovice 88, 671 02 Vracovice 00637106 

Vranov nad Dyjí Znojmo 
Náměstí 21, 671 03 Vranov nad 
Dyjí 00293806 

Dyjákovice Znojmo 
Dyjákovice 235, 671 26 
Dyjákovice 00292702 

Dyjákovičky Znojmo 
Dyjákovičky 1, 669 02 
Dyjákovičky 00600318 

Dyje Znojmo Dyje 128, 669 02 Dyje 00600326 

Grešlové Mýto Znojmo 
Grešlové Mýto 22, 671 56 
Grešlové Mýto 00637386 

Havraníky Znojmo Havraníky 133, 669 02 Havraníky 00600342 

Kuchařovice Znojmo 
8. května 211, 669 02 
Kuchařovice 00600458 

Lechovice Znojmo Lechovice 32, 671 63 Lechovice 00637424 

Lesná Znojmo Lesná 20, 671 02 Lesná 00600482 

Loděnice Pohořelice 
Loděnice 144, 671 75 Loděnice u 
Moravského Krumlova 00293083 

Lubnice Znojmo Lubnice 26, 671 07 Lubnice 00636835 

Střelice Znojmo Střelice 1, 671 53 Střelice 00637025 

Suchohrdly Znojmo 
Suchohrdly 114, 669 02 
Suchohrdly 67024645 

Suchohrdly u Miroslavi 
Moravský 
Krumlov 

Suchohrdly u Miroslavi 86, 671 
72 Suchohrdly u Miroslavi 00637599 

Šanov Znojmo Hlavní 65, 671 68 Šanov 00293571 

Šatov Znojmo Šatov 124, 671 22 Šatov 00293580 

Vranovská Ves Znojmo 
Vranovská Ves 111, 671 51 
Vranovská Ves 00637114 

Výrovice Znojmo Výrovice 65, 671 34 Výrovice 00637131 

Znojmo Znojmo Obroková 10/2, 671 28 Znojmo 00293881 

Žerůtky Znojmo Žerůtky 56, 671 51 Žerůtky 00225606 
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Základní informace o DSO dle stanov 

Předmět činnosti 

 Zabezpečení zásobování pitnou vodou 

 Odvádění a čištění odpadních vod 

 Rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružení ve 
svazku  

 Podílí se na řešení kvality vody a likvidace odpadních vod i v obcích 
mimo svazek 

Typ DSO monotematický 

Organizační struktura 
 Valná hromada 

 Předsednictvo 

 Kontrolní a revizní komise 

Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 

Valná hromada 

 Přijímá, ruší a mění stanovy svazku 

 Volí a odvolává členy předsednictva a kontrolní a revizní komisi 

 Schvaluje přijetí nových členů 

 Schvaluje vnitřní organizaci svazku, jednací řád a jeho změny 

 Schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření, účetní uzávěrku 

 Rozhoduje o vstupu svazku do jiných fondů 

 Vyjadřuje se s konečnou platností ke sporným otázkám 

 Rozhoduje o zániku svazku a jeho vypořádání 

 Stanovuje výši ročního příspěvku členů na vnitřní správu svazku 

 V úvodu každého zasedání zvolí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu 
a osoby pověřené sčítáním hlasů 

 Rozhoduje o všech záležitostech, pokud si rozhodnutí vyhradí 

Usnášeníschopnost Je-li přítomna nadpoloviční většina členů svazku 

Předsednictvo 

 Zabezpečuje řádné vedení účetnictví a předkládá Valné hromadě ke 
schválení roční účetní uzávěrku 

 Projednává a schvaluje s provozovatelskou organizací ceny vodného 
a stočného. S výsledkem projednání seznámí valnou hromadu  

 Rozhoduje o použití rezervy rozpočtu svazku určené na rozvoj 
infrastruktury vodovodů a kanalizací 

 Jmenuje zástupce svazku do orgánů VAS, a.s., Brno 

Usnášeníschopnost Není uvedeno ve stanovách 

Kontrolní a revizní 
komise 

 Přezkoumává roční účetní uzávěrku a předkládá své vyjádření Valné 
hromadě 

 Svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy svazku 

 Dohlíží na výkon působnosti předsednictva a uskutečňování 
předmětu činnosti svazku 

 Jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se 
činnosti svazku a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny 
v souladu se skutečností a zda předmět činnosti se uskutečňuje 
v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny Valné hromady 

Usnášeníschopnost Rozhoduje na základě většiny svých členů. 
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Financování DSO 

 Nájemné dle smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací mezi DSO a Vodárenskou akciovou spol. 

 Příspěvky členů svazku nebo jiných právnických či fyzických osob 

 Dividendy z prioritních akcií provozní akciové spol. 

 

Závěr a doporučení 

Vodovody a kanalizace Znojemsko je monotematický svazek obcí, který sdružuje celkem 75 obcí, z nichž 

právě čtyři náleží do ORP Pohořelice. Vzhledem k monotematičnosti svazku a malého podílu obcí 

spadajících do ORP Pohořelice nelze tento svazek doporučit k dalšímu prohlubování meziobecní 

spolupráce v rámci daného ORP. 
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3.8 Sdružení znojemských vinařských obcí DANÍŽ 
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Název DSO Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ 

Adresa Znojemská 113, Znojmo 

IČ 68729235 

Web www.daniz.cz 

 

Počet členů DSO 35 

Název ORP Adresa IČ 

Bohutice 
Moravský 
Krumlov Čp. 8, 67176 Bohutice 00637343 

Borotice Znojmo Čp. 71, 67178 Borotice 00637351 

Božice Znojmo Čp. 380, 67164 Božice 00292567 

Branišovice Pohořelice Čp. 59, 67177 Branišovice 00637360 

Břežany Znojmo Čp. 103, 67165 Břežany 00292583 

Chvalovice Znojmo Čp. 80, 66902 Chvalovice 00600407 

Dobšice Znojmo Brněnská 70, 67182 Dobšice 45670773 

Dyjákovičky Znojmo Čp. 1, 66902 Dyjákovičky 00600318 

Havraníky Znojmo Čp. 133, 66902 Havraníky 00600342 

Hnanice Znojmo Znojemská 113, 66902 Hnanice 00600351 

Hodonice Znojmo Obecní 287, 67125 Hodonice 00292788 

Horní Dunajovice Znojmo Čp. 102, 67134 Horní Dunajovice 00292818 

Hostěradice 
Moravský 
Krumlov Čp. 57, 67171 Hostěradice 00292834 

Hrádek Znojmo Čp. 16, 67127 Hrádek 00292869 

Jaroslavice Znojmo Náměstí 93, 67128 Jaroslavice 00292915 

Kojetice na Moravě Třebíč Čp. 131, 67523 Kojetice 00289612 

Kuchařovice Znojmo 8. května 211, 66902 Kuchařovice 00600458 

Mackovice Znojmo Čp. 49, 67178 Mackovice 00636851 

Mašovice Znojmo Čp. 52, 66902 Mašovice 00293121 

Nový Šaldorf-Sedlešovice Znojmo 
Čp. 169, 67181 Nový Šaldorf-
Sedlešovice 44026927 

Olbramovice 
Moravský 
Krumlov Čp. 23, 67176 Olbramovice 00293270 

Oleksovice Znojmo Čp. 69, 67162 Oleksovice 00637475 
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Prosiměřice Znojmo Čp. 197, 67161 Prosiměřice 00293415 

Šatov Znojmo Čp. 124, 67122 Šatov 00293580 

Slup Znojmo Čp. 42, 67128 Slup 00637017 

Strachotice Znojmo Čp. 79, 67129 Strachotice 00293521 

Tasovice Znojmo Čp. 67, 67125 Tasovice 00637611 

Těšetice Znojmo Čp. 62, 67161 Těšetice 00637629 

Troskotovice Pohořelice Čp. 18, 67178 Troskotovice 00637637 

Višňové Znojmo Čp. 212, 67138 Višňové u Znojma 00293784 

Vrbovec Znojmo Čp. 146, 67124 Vrbovec 00293831 

Želetice Znojmo Čp. 49, 67134 Želetice 00637165 

Znojmo Znojmo Obroková 10/12, 67128 Znojmo 00293881 

 

Základní informace o DSO dle stanov 

Předmět činnosti 

 Formulování společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy 
venkova a spolupráce při jejich prosazování 

 Spolupráce za účelem společné propagace a zpracování nabídky 
možnosti využití tohoto vinařského mikroregionu, propagování 
myšlenky udržitelného rozvoje, šetrné turistiky a zachování místní 
kultury 

 Rozvoj turistiky související se zajištěním dalších služeb v obcích a 
posilování ekonomického potenciálu mikroregionu 

 Rozvoj příhraniční spolupráce s obcemi vinařského regionu 
v sousedním Rakousku 

 Shromažďování finančních prostředků z vlastních zdrojů, nadací a 
fondů jak tuzemských, tak zahraničních, pro financování své činnosti 
a dosahování svých cílů 

 Realizace činností, staveb a akcí s potřebami členských obcí a cíli 
Svazku, zejména těch, které mají charakter integrovaných a 
společných pro více obcí 

Typ DSO polyfunkční 

Organizační struktura 
 Valná hromada 

 Předsednictvo 

 Revizní komise  

Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 

Valná hromada 

 Schvaluje a pozměňuje stanovy Svazku, volí členy předsednictva a 
členy revizní komise 

 Schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu revizní 
komise za uplynulé období, plán do příštího období 
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 Řeší případné spory mezi členy Svazku 

 Převádí smluvně výkon některých činností na jinou právnickou nebo 
fyzickou osobu 

 Stanovuje výši členských příspěvků 

 Rozhoduje o přijetí nových členů Svazku zúčastněných na Valné 
hromadě 

Usnášeníschopnost 
Je usnášeníschopná v případě, že je zúčastněna nadpoloviční většina 
členů Svazku. Rozhoduje nadpoloviční většinou členů Svazku 
zúčastněných na valné hromadě 

Předsednictvo 

 Výkonný orgán 

 Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu 

 Předseda jedná jménem Svazku navenek, v případě potřeby po 
dohodě s předsedou i místopředseda Svazku 

Usnášeníschopnost  Není ve stanovách uvedeno 

Revizní komise 
 Kontroluje hospodaření Svazku a plnění usnesení Valné hromady 

 Projednává a schvaluje účetní závěrku hospodaření Svazku 

Usnášeníschopnost Není ve stanovách uvedeno 

Financování DSO 

 Členské příspěvky 

 Příjmy z aktivit Svazku 

 Dotace 

 Dary 

 

Závěr a doporučení 

Tento monotematický dobrovolný svazek je aktivní, ale nijak zásadně se nerozšiřuje. Tematicky se 

soustředí na vinařství a aktivity s ním spojené. Orgány svazku se scházejí nepravidelně a méně často, 

přibližně dvakrát do roka. Sdružení znojemských vinařských obcí DANÍŽ má zavedenou poměrně 

jednoznačnou organizační strukturu a jednoduše nastavené financování. Do správního obvodu ORP 

Pohořelice spadají pouze 2 členské obce (Branišovice a Troskotovice). Svazek obcí nemá pro správní 

obvod daného ORP výrazný význam, jelikož se týká jen malé části jeho území a jeho meziobecní 

spolupráce je pouze monotematická. 
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4 Návrhová část 

Na území správního obvodu ORP Pohořelice působí 8 dobrovolných svazků obcí, z nichž za nejlépe 

vyhovující pro další meziobecní spolupráci můžeme považovat Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA. Tento 

svazek je polyfunkční se všeobecným zaměřením na rozvoj regionu. Je také nejrozsáhlejší, do ORP 

Pohořelice z něj spadá hned 11 obcí. Pro budoucí rozvoj regionu doporučujeme zaměřit se právě na 

tento DSO. 

Dalším polyfunkčním svazkem je DSO Mikulovsko, které má velkou výhodu v tom, že není nijak 

tematicky omezen. Bohužel, do tohoto DSO zasahuje pouze minimálně, a to jednou obcí z ORP 

Pohořelice, a proto zastává v tomto regionu pouze okrajovou pozici. 

Ostatní DSO jsou zaměřeny primárně monotematicky. Čistší střední Podyjí, které je zaměřeno na 

nakládání s odpady a vodní hospodářství, zastává se svými třemi obcemi v ORP Pohořelice pouze 

okrajovou pozici. Svazek se ani nijak zásadně nerozšiřuje. DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň se 

výhradně soustředí na výstavbu cyklostezky a pouze okrajově na ostatní aktivity, jako je cestovní ruch 

nebo kultura. Dalším monotematicky zaměřeným svazkem jsou Vodovody a kanalizace Znojemsko, ve 

kterém jsou sdruženy pouze 4 obce spadající do ORP Pohořelice. Posledním měně činným svazkem je 

Sdružení znojemských vinařských obcí DANÍŽ, které se tematicky soustředí na vinařství a akce spojené 

s touto aktivitou. Do území ORP zasahují pouze dvě obce a členové se schází méně často. Proto také 

zastává spíše okrajovou pozici a nelze jej považovat za příliš významný pro ORP Pohořelice. 

Zbývající tři svazky v zásadě nevykazují aktivitu a jeden z nich již dokonce ani nefunguje. DSO 

Odkanalizování obcí Zapálaví – Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice měl snahu vybudovat společnou 

kanalizaci, nicméně se toto v současné době nedaří. Členem Svazku obcí B.O.B. – ČOV, který byl založen 

za účelem výstavby čističky odpadních vod Olbramovice, je pouze jedna obec z ORP Pohořelice. Poslední 

Svazek obcí Daníž – vodovody již vůbec nefunguje a žádná z obcí není jeho členem. 

Polyfunkční svazek Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA by se vzhledem k výše uvedenému ve své činnosti mohl 

ve větší míře zapojit do řešení současných i budoucích lokálních problémů. V oblasti základního 

vzdělávání a předškolní výchovy lze doporučit zaměřit se na problematiku provázání škol vzhledem 

k demografickému vývoji, kdy nejpalčivějším problémem je zejména nedostačující kapacita mateřských 

škol. Taktéž se na území ORP Pohořelice nenachází žádné zařízení pro děti do 3 let. Dále také existuje 

prostor pro zapojení se do jednoho z národních programů, které pozitivně působí na zvyšování kvality a 

vybavenosti škol a školských zařízení (typicky např. školních hřišť). Zajímavá možnost, jak v této oblasti 

spolupracovat a zároveň s co nejnižšími náklady zajistit personální kapacity a prostor např. pro 

volnočasové aktivity dětí i jejich rodičů či prarodičů, spočívá ve využití prostor jednotlivých školských 

zařízení, která spadají do správy členských obcí. Tyto faktory tak mohou být pro rozhodování o 

konkrétních aktivitách doplňujícím kritériem vedle dopravní dostupnosti.  

Pro oblast odpadového hospodářství se s ohledem na současné zaměření činnosti Sdružení obcí ČISTÁ 

JIHLAVA nabízí kromě rozšíření možností nakládání s odpadem také intenzivnější propojení s ochranou 

čistého životního prostředí.  Lze tedy průběžně akcentovat environmentální osvětu a – což je bezesporu 

finančně náročnější – zajištění takových podmínek pro odkládání odpadu nejrůznějšího druhu 

(rozšiřování sběrných dvorů, zakládání obecních kompostáren, rozmisťování velkokapacitních a 
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Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

recyklačních kontejnerů či vytvoření společného systému svozu komunálního odpadu), které 

obyvatelům jednotlivých obcí zajistí ještě snadnější přístup k recyklaci či obecně k efektivnějšímu 

zbavování se odpadů. 

V oblasti systému sociální péče a služeb je vhodným tématem pro rozvoj meziobecní spolupráce 

všeobecné zvýšení informovanosti o možnostech sociálních služeb na úrovni správního obvodu ORP 

Pohořelice. V úvahu by mohlo také připadat vybudování domu s pečovatelskou službou nebo a vůbec 

zkvalitnění a rozšíření dosud poskytovaných sociálních služeb.   

 

Závěr a doporučení 

Pro ORP Pohořelice doporučujeme věnovat maximální pozornost rozvoji Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA a 

podporovat zaměření do ještě více oblastí meziobecní spolupráce. Vzhledem k vysokému počtu obcí 

z ORP Pohořelice, které se účastní činnosti uvedeného DSO, se nabízí pokračovat v rozšíření členské 

základny i o zbývající obce z ORP. Jsme si přitom plně vědomi faktu, že obce Troskotovice a Vranovice 

vystoupily (v r. 2012) z DSO. Je tedy otázkou, zda budou mít tyto obce zájem s odstupem cca jeden a půl 

roku se opět zapojit do činnosti svazku, který se dle priorit představitelů jednotlivých obcí může zaměřit 

na další prohlubování spolupráce.  

Prostor pro určitou profesionalizaci řízení DSO lze identifikovat v ustavení manažerského postu v rámci 

organizační struktury (pravomocí a působnosti) DSO. Tento orgán by mohl vystupovat v pozici 

statutárního zástupce svazku s širší paletou oprávnění, ale samozřejmě také s odpovídající mírou 

odpovědnosti. Zcela zásadní přitom zůstává zachování kontrolní funkce orgánů tvořených představiteli 

členských obcí, a tedy respektování většinového, demokratického a reprezentativního principu. Jeho 

úkolem by byla zásadní koordinace činnosti členských obcí ve vybraných oblastech samostatné 

působnosti, kde stále existuje prostor zejména pro ekonomické zefektivnění. 

Co se týká věcného zaměření další spolupráce, lze vysledovat potenciál ve všech základních tematických 

oblastech, na něž se Projekt MOS primárně soustředí. Vždy je přitom třeba volit takový způsob 

spolupráce, který zajistí dostupnost výstupů z koordinovaných aktivit pro maximálně možný počet 

obyvatel obvodu ORP. Na fakt, že budou určité činnosti soustřeďovány do „centrálních“ obcí spádových 

oblastí proto nelze pohlížet jako na nežádoucí projev určité centralizace, ale jako na racionální a 

vzájemně výhodný výsledek spolupráce. Aktuálním tématem pro meziobecní spolupráci je bezpochyby 

odpadové hospodářství s důrazem především na recyklaci, dále zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a 

to včetně zajištění větší míry informovanosti veřejnosti a konečně vypořádání se s problémem kapacit a 

administrativním fungováním školských zařízení.   

 


