
Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

Telefon: 517 367 523, 517 367 332               

Bankovní spojení: 35-4452420207/0100 

IČ:   75070065        

 
Zápis z jednání VALNÉ HROMADY SO Mezihoří, 

které se konalo dne 28. 3. 2019 od 13.30 hodin v Obecním domě Snovídky 
 

1. Zahájení a prezence členů Valné hromady 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu  
4. Rozpočtové opatření r. 2019  
5. Určení/pověření schvalování rozpočtových opatření 
6. Volba předsedy a místopředsedů svazku 
7. Volba členů kontrolní komise 
8. Zpráva z jednání kontrolní komise 
9. Zpráva ze vzdělávacího semináře pro zastupitele 

10. Diskuse 
11. Závěr 

 
 
Bod 1. Zahájení a prezence členů Valné hromady - předseda zahájil jednání v 13.30 hodin a přivítal 
přítomné účastníky jednání v počtu 8 členů.  
 
Bod 2. Určení ověřovatelů zápisu: Zapisovatelem zápisu bude Radka Trenzová. Návrh na ověřovatele 
zápisu: Ladislav Horváth a ing. Zdeněk Tejkal. Předseda požádal o schválení ověřovatelů zápisu. 
 
Hlasování: pro:8 hlasy,   proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 1:Valná hromada schválila navržené ověřovatele zápisu Valné hromady. 
 
Bod 3. Schválení programu – předseda vyzval přítomné k doplnění návrhu jednání, které bylo 
pozměněno, kdy p. Ludmila Kolářová a paní Renata Jaklová z MAS Vyškovsko vystoupí se svou 
prezentací ohledně změn podmínek žádostí o dotace z PRV hned po tomto bodu a nikoliv až v diskusi. 
Předseda nechal hlasovat o schválení pozměněného programu jednání. 
 
Hlasování: pro: 8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program dnešního jednání dle navržené změny, kdy vkládá po 
tomto bodu Informace z MAS Vyškovsko ohledně změn podmínek podávání žádostí o dotace z PRV. 
 
Informace z MAS Vyškovsko ohledně článku 20 k žádostem z PRV přednesla paní Renata Jaklová. 
Paní Ludmila Kolářová doplnila, že  informace zašle mailem všem členům svazku k dalšímu využití.  
 
Bod 4. Rozpočtové opatření 2019  -  Účetní svazku seznámila s návrhem na rozpočtové opatření 1/2019. 
 
Hlasování: pro: 8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila rozpočtové opatření 1/2019 (viz příloha). 
 
Bod č. 5 Určení/pověření schvalování rozpočtových opatření – předseda požádal Valnou hromadu 
k předání pravomocí k schvalování rozpočtových opatření během roku bez omezení. 
 
Hlasování: pro: 8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 4: Valná hromada předala předsedovi svazku pravomoc k schvalování rozpočtových 
opatření roku 2019 bez omezení, s tím, že s nimi poté seznámí členy svazku na nejbližším jednání a dále 
je předá Valné hromadě svazku na vědomí. 
  
Bod 6. Volba nových orgánů Svazku obcí Mezihoří: 

 Volba předsedy svazku – do funkce předsedy svazku byl přítomnými navržen Miloslav Masařík 



 
Hlasování: pro: 8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 5: Valná hromada schválila předsedou Svazku obcí Mezihoří Miloslava Masaříka. 
 

 Volba místopředsedů svazku – dle stanov má svazek dva místopředsedy.  Do funkce 1. 
místopředsedy svazku byl navržen Ing. Jaromír Handl. 

 
Hlasování: pro: 8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 6: Valná hromada schválila 1. místopředsedou Svazku obcí Mezihoří Ing. Jaromíra Handla. 
 

 Návrh na 2. místopředsedu svazku obcí Mezihoří - na tuto funkci byl navržen Ing. Antonín Hroza. 
 
Hlasování: pro: 8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 7: Valná hromada schválila 2. místopředsedou Svazku obcí Mezihoří  Ing. Antonína Hrozu. 
 
Bod 7. Volba členů kontrolní komise: Členy kontrolní komise jsou vždy fyzické osoby volené na volební 
období komunálních voleb v počtu 5 členů. Návrh na složení byl ve stejném složení jako nynější komise:  
Karla Tynklová (Dobročkovice), Ing. Vladimír Procházka (Brankovice), Ing. Anežka Neužilová (Kožušice), 
Ing. Zdeněk Tejkal (Hvězdlice), Miroslav Syřiště (Nesovice). Členové kontrolní komise volí ze svých řad 
předsedu. Tato volba proběhne na další schůzce kontrolní komise. Předseda nechal o návrhu hlasovat. 
 
Hlasování: pro: 8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 8: Valná hromada schválila volbu členů kontrolní komise ve složení: Karla Tynklová 
(Dobročkovice),  Ing. Vladimír Procházka (Brankovice), Ing. Anežka Neužilová (Kožušice), Ing. Zdeněk 
Tejkal (Hvězdlice), Miroslav Syřiště (Nesovice). 
 
Bod 8. Zprávu z jednání kontrolní komise za uplynulé období přednesla účetní Radka Trenzová a předala 
přítomným tyto zápisy z jednání kontrolní komise. 
 
Hlasování: pro: 8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 9: Valná hromada schválila zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulé období. 
 
Bod 9. Zpráva ze vzdělávacího semináře pro zastupitele – přednesla ing. Milena Burešová. Dále podala 
zprávu o činnosti CSS Mezihoří – seznam zpracovaných žádostí o dotaci v roce 2019 a analýzu přínosů 
CSS Mezihoří. Také seznámila přítomné s projektem „Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří II“, do kterého 
se přihlásilo celkem 8 obcí s požadovaným mobiliářem v předpokládané pořizovací ceně 352 000 Kč. 
Dále požádala přítomné členy, aby zjistili, zda jejich obec bude mít zájem v letošním roce o zpracování 
aktualizace Plánu rozvoje obcí. K této otázce žádá starosty o odpověď mailem co nejdříve. 
 
Bod 10. Diskuse: byla neformální a týkala se zejména problémů se svozem odpadů z obcí a změn 
v systému nakládání s odpady. Předseda zhodnotil význam proběhlé ankety ve Snovídkách ohledně 
dalších možností svážení a nakládání s odpady. 
 
Bod 11. Závěr: jednání Valné hromady bylo ukončeno v 15.00 hodin. 
 
 
               ………………………………………………… 
                Miloslav Masařík 

       předseda svazku 
 
Ve Snovídkách 28. 3. 2019 
 
Zapsala: Radka Trenzová ………..……..………………………………. 
 
Ověřili: Ladislav Horváth   ….………………………….…………….….. 
 
Ing. Zdeněk Tejkal….……………………………………………………. 


