
 

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, 
konané dne 13. 12. 2018 od 14.00 hodin ve Snovídkách 

 
Program:  
 

1. Zahájení a prezence členů Valné hromady 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu  
4. Rozpočet svazku na rok 2019  
5. Střednědobý výhled rozpočtu svazku na rok 2020 - 2021 
6. Rozpočtová opatření roku 2018 
7. Diskuse 
8. Závěr 

 
K bodu 1. Zahájení provedl předseda svazku p.Miloslav Masařík a vyzval přítomné k 
prezenci účastníků – zúčastnilo se 10 starostů, valná hromada je usnášeníschopná. 
 
K bodu 2. Volba ověřovatelů zápisu – předseda návrhl ověřením zápisu Vítězslava Rešku 
a ing. Antonína Hrozu a vyzval přítomné k hlasování. 
 
Hlasování: pro:      10  –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 1: Valná hromada svazku schvál i la jednohlasně ověřovatele dnešního 
zápisu, kterými se stali Vítězslav Reška a ing. Antonín Hroza 
 
K bodu 3. Doplnění a schválení programu – předseda vyzval k doplnění, a jelikož nikdo 
z přítomných této možnosti nevyužil, vyzval přítomné k schválení návrhu programu. 
 
Hlasování: pro:      10  –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 2: Valná hromada svazku schválila jednohlasně program dle návrhu. 
 
K bodu 4. Rozpočet svazku na rok 2019 – návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních 
deskách a elektronických úředních deskách všech členských obcí po dobu minimálně 15 
dní až dosud. Připomínky k návrhu rozpočtu nebyly. Předseda vyzval přítomné 
k schválení předloženého návrhu rozpočtu na rok 2019. 
 
Hlasování: pro:   10     –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 3: Valná hromada svazku schválila rozpočet svazku na rok 2019 dle 
zveřejněného návrhu. Závazný ukazatel rozpočtu je paragraf. 
  
K bodu 5. Návrh na střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2020 – 2021 byl 
zveřejněn na úředních deskách a elektronických úředních deskách všech členských obcí 
po dobu minimálně 15 dní až dosud. Připomínky k návrhu rozpočtu nebyly. Předseda 
vyzval přítomné k schválení předloženého střednědobého výhledu rozpočtu svazku na 
roky 2020 – 2021. 



Hlasování: pro:   10     –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 4: Valná hromada svazku schválila Střednědobý výhled rozpočtu svazku na 
rok 2020 – 2021 dle návrhu. 
 
K bodu 7. Rozpočtová opatření roku 2018 –  Rozpočtové opatření č. 5 schválil předseda 
svazku dle přenesené pravomoci. 
 
Hlasování: pro:     10   –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 5: Valná hromada svazku bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5. 
 
K bodu 11. Diskuse:  
 
K bodu 12. Závěr:  předseda ukončil jednání v 15.00 hodin. 
 
Ve Snovídkách 15. 12. 2018 
 
Ověřili:  
 
Vítězslav Reška……….………………………………… 
 
Ing. Antonín Hroza ……………………………………… 
 
 
 

Miloslav Masařík 
Předseda svazku 


