
Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

Telefon: 517 367 523               

Bankovní spojení:   35-4452420207/0100 

IČ:   75070065   

  

Zápis z Valné hromady Svazku obcí Mezihoří, která se konala dne 18. 7. 2018 

od 14.00 hodin v Obecním domě ve Snovídkách 
 

Program:  

1. Zahájení, prezence účastníků 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Doplnění a schválení programu  

4. Výsledek výběrového řízení – Pořízení mobiliáře 

5. Rozpočtové opatření 2018 

6. Dotace, aktuální stav - CSS Mezihoří 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

K bodu 1. Jednání valné hromady zahájil předseda svazku p. Miloslav Masařík, který přivítal přítomné. 

Valné hromady se zúčastnilo 7 starostů, čímž byla splněna podmínka minimálně 50% účasti členů 

členských obcí svazku. 

 

K bodu 2. Volba ověřovatelů zápisu – zápis provede p. Trenzová. Předseda navrhl ověrovatele:   

p. Jitka Chramostová, ing. Milena Burešová. 

 

Hlasování: Pro:    7 - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu, kterými byli zvoleni p. Jitka Chramostová, 

ing. Milena Burešová. 

 

K bodu 3. Doplnění a schválení programu – předseda svazku seznámil účastníky s programem jednání.  

Předseda nechal hlasovat o schválení programu dle návrhu. 

 

Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje program Valné hromady dle návrhu. 

 

K bodu 4. Výsledek výběrového řízení – Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří, které bylo rozděleno na 3 

části: A, B, C a  proběhlo dne 16.7.2018. K účasti ve výběrovém řízení bylo na základě provedeného 

průzkumu trhu písemně vyzváno celkem 10 dodavatelů. Doručeny byly nabídky od 4 firem. Manažerka p. 

Hálová předala zprávu z výběrového řízení a informovala přítomné o výsledku:  výběru ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky: 

 

 Část A (posezení, stojany na mapy + mapy) – byly podány 2 nabídky, z kterých zvítězil p. 

Radomil Novák, Nemochovice 142, 683 33 Nesovice, IČ: 738 41 854 s nabídkovou cenou 

s DPH 196 020 Kč. Předseda svazku požádal členy o hlasování a schválení této nabídky a  kupní 

smlouvy a o předání pravomocí k uzavření kupní smlouvy dle návrhu v nabídce.. 

 

Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje výsledek výběrového řízení v části A a schvaluje jako vítěznou 

nabídku od Truhlářství Radomil Novák, Nemochovice 142, 683 33 Nesovice, IČ: 738 41 854 

s nabídkovou cenou s DPH 196 020 Kč. Valná hromada schvaluje kupní smlouvu a pověřuje předsedu 

k podpisu kupní smlouvy dle této nabídky. 

 

 Část B (altány) – byly podány 3 nabídky, z toho 1 nabídka byla vyloučena z důvodu nenacenění 

požadované části zahradního altánu – podlahy. Ostatní nabídky výrazně přesáhly 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, se kterou zadavatel nepočítal. Předseda nechal 

hlasovat o zrušení veřejné zakázky na část B. 



Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje zrušení veřejné zakázky na část B.  

 

 Po diskusi nechal předseda hlasovat o vyhlášení nového výběrového řízení na část B. 

 

Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na část B. 

 

 Část C (pártystany, pivní sety, lavičky, odpadkové koše) – byla podána 1 nabídka a to           

od firmy Eurostany s.r.o., Nesvačilka 14, 664 54 Nesvačilka, IČ: 067 36 866 s nabídkovou cenou 

320 965 Kč s DPH. Komise tuto nabídku schválila a přijala jako jedinou možnou. Předseda 

nechal hlasovat o schválení této nabídky a kupní smlouvy a o předání pravomocí k uzavření 

kupní smlouvy dle návrhu v nabídce. 

 

Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje výsledek výběrového řízení v části C a schvaluje jako vítěznou 

nabídku od firmy Eurostany s.r.o., Nesvačilka 14, 664 54 Nesvačilka, IČ: 067 36 866 s nabídkovou cenou 

320 965 Kč s DPH. Valná hromada schvaluje kupní smlouvu a pověřuje předsedu k podpisu kupní 

smlouvy dle této nabídky. 

 

K bodu 5. Rozpočtové opatření 4/ 2018  schválil  předseda v rámci přenesené pravomoci a v souladu 

s usnesením Valné hromady dne 30.6.2018. Předseda opatření předložil Valné hromadě na vědomí. 

 

Hlasování: Pro:    7  - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 7: Valná hromada bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2018  viz příloha. 

 

K bodu 6. Dotace, aktuální stav - CSS Mezihoří – informace k tomuto bodu podala specialistka ing. 

Milena Burešová:  V roce 2018 podáno 16 žádostí o dotace, z toho 12 bylo schváleno, 3 zamítnuty a o 1 

žádosti nebylo dosud jednáno. Dále p. Hálová znovu připomněla výzvu na podání žádosti o dotace ze 

SFDI na stavby a opravy chodníků a cyklostezek v roce 2019. K žádostem bude SFDI pořádat 

konzultační dny, které budou v blízké době vyhlášeny na webu SFDI a je třeba si termín konzultace včas 

zarezervovat. 

 

K bodu 7.  Diskuse  

 Ing. Neužilová otevřela diskusi s námětem provedení stavby cyklostezky na území svazku. 

Svazek obcí eviduje nedokončené projekty ve fázi technická dokumentace: Cyklistická lávka přes 

silnici I/50 u obce Nevojice a Cyklotrasa Nevojice – Brankovice. Na tyto projekty svazek žádal 

dotace zatím neúspěšně, proto nebyly realizovány. Po diskusi se členové shodli, že na příštím 

jednání valné hromady bude rozhodnuto o možné realizaci těchto projektů. 

 

 V diskusi požádal o slovo p. Jakub Lehnert, obchodní zástupce firmy RUNEX , Hněvotín 

s nabídkou na dodávku sportovního nářadí na veřejná prostranství pro dospělé a vytvoření 

sportovních programů tzv. Fit stezek. Předal starostům informační materiál a zodpověděl na 

všechny podané dotazy ohledně programu: Vracíme cvičení do přírody. 

 

K bodu 8. Závěr – předseda svazku ukončil jednání v 16.15 hodin poděkováním všem za účast. 

 

Zapsala: Radka Trenzová………….…………………… 

 

Ověřili:  Jitka Chramostová…… ……………………… 

 

Ing. Milena Burešová………………………… 

 

 

…………..………………………………..….. 

Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

Ve Snovídkách dne 18. 7. 2018 

 


