
Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

Telefon: 517 367 523               

Bankovní spojení:   35-4452420207/0100 

IČ:   75070065   

  

Zápis z Rady Svazku obcí Mezihoří  

konané dne 31. 1. 2019 od 13.30 hodin v Obecním domě ve Snovídkách 
 

Program:  

 

1. Zahájení, prezence účastníků 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Doplnění a schválení programu  

4. Aktuální informace k dotacím 

5. Společný projekt svazku 

6. Informace ke školení zastupitelů 

7. Svoz odpadu v obcích 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

K bodu 1. Zahájení provedl předseda svazku Miloslav Masařík, který přivítal přítomné v počtu 9 

členů rady. Rada svazku byla tímto usnášeníschopná. 

 

K bodu 2. Volba ověřovatelů zápisu – zápis provede Radka Trenzová. Předseda navrhl ověřovatele:   

Ing Jiřího Bartošíka a Ing. Zdeňka Tejkala. 

 

Hlasování: Pro:    9 - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 1: Rada schvaluje ověřovatele zápisu, kterými byli zvoleni Ing. Jiří Bartošík, Ing. Zdeněk 

Tejkal. 

 

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

a požádal o schválení programu dle návrhu. 

 

Hlasování: Pro: 9   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 2: Rada schvaluje program dle návrhu. 

 

K bodu 4.  Aktuální informace k dotacím – schůzku navštívily z MAS Vyškovsko  z. s. manažerky 

Ludmila Kolářová  a Renata Jaklová, které představily nové výzvy:  
 1. Výzva MAS Vyškovsko, z. s. – Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení 

(podporované aktivity, povinné přílohy, způsobilost výdajů, indikátory, proces 

hodnocení a výběr projektů)  

  2. Výzvy MAS Vyškovsko, z. s. – Doprava a bezpečnost (podporované aktivity, 

povinné přílohy, způsobilost výdajů, indikátory, proces hodnocení a výběr projektů) 

 

Dále vystoupila manažerka CSS Mezihoří Kateřina Hálová a seznámila přítomné s vyhlášenými 

výzvami o dotace z JMK, z Úřadu vlády NRZPM k záměrům plánovaných bezbariérových tras. 

 

K bodu 5. Společný projekt svazku – po diskusi vzešla potřeba doplnit nákup mobiliáře do území 

svazku. O společný projekt a podání žádosti o dotaci z PRV JMK na pořízení mobiliáře pro svazek má 

zájem obec  Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, Milonice, Nemochovice, Nemotice a Nevojice.  

Zájem neprojevily: Brankovice, Hvězdlice, Malínky, Nesovice, Snovídky, Uhřice. 



Hlasování: Pro:    9 - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 

Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV JMK na pořízení mobiliáře pro 

SO Mezihoří dle konkrétních požadavků obcí. Podání žádosti: do 1. 3. 2019. 

 

K bodu 6.  Informace ke školení zastupitelů – pořádá  7.3.2019  Centrum společných služeb Mezihoří. 

Informace k průběhu školení pro přihlášené zastupitele zašle na obce Kateřina Hálová do 28.2.2019. 

 

K bodu 7. Svoz odpadu v obcích – schůzku navštívili zástupci firmy REMA manažer  Tomáš Pešek, 

tel. 730 871 957, který představil společnost REMA a regionálního zástupce pro Moravu  Romana 

Zouhara, tel. č. 601 276 575. Oba zástupci firmy REMA představili nabídku a další záměry této firmy 

v nakládání s odpady a spolupráci s obcemi.  

 

K bodu 8. Diskuse - Ing. Burešová připomněla přítomným možnost prezentovat aktivity, zrealizované 

a připravované akce své obce v 6. informačním zpravodaji SO Mezihoří, který bude vydán v březnu 

2019. Podklady pro články je možné zaslat mailem na adresu centra společných služeb 

(cssmezihori@seznam.cz)  v termínu do 22. 2. 2019 (tak aby byl zpravodaj hotový do 28.2.2019). 

 

K bodu 9. Závěr – předseda svazku ukončil jednání v 16.00 hodin poděkováním všem za účast. 

 

 

Zapsala: Radka Trenzová……………………………… 

 

 

Ověřili:  Ing. Jiří Bartošík…… ……………………… 

 

 

Ing. Zdeněk Tejkal     …………………………………… 

 

 

 

…………..………………………………..….. 

Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

 

Ve Snovídkách dne 2. 2. 2019 

 

 

 

 

 

mailto:cssmezihori@seznam.cz

