
Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

Telefon: 517 367 523               

Bankovní spojení: 35-4452420207/0100 

IČ:   75070065   

Ve Snovídkách dne 4. 6. 2019 
 
 

Zápis z jednání Rady Svazku obcí Mezihoří, které se konalo 30. 5. 2019 
od 13.30 hodin v Obecním domě Snovídky, č. p. 45 

 
Program: 

1. Zahájení, prezence účastníků 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu  
4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci – financování CSS Mezihoří 
5. Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018 
6. Diskuse 
7. Závěr 

  
K bodu 1. Zahájení provedl předseda svazku Miloslav Masařík, který přivítal přítomné v počtu 7 členů 
rady. Rada svazku byla tímto usnášeníschopná. 
 
K bodu 2. Volba ověřovatelů zápisu – zápis provede Radka Trenzová. Předseda navrhl ověrovatele:   
Ing Kamilu Ohnoutkovou a Ing. Antonína Hrozu. 
 
Hlasování: Pro:    7 - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 
Usnesení č. 1: Rada schvaluje ověřovatele zápisu, kterými byli zvoleni Ing Kamila Ohnoutková a Ing. 
Antonín Hroza. 
 
K bodu 3. Doplnění a schválení programu – předseda svazku seznámil účastníky s programem jednání 
a požádal o schválení programu dle návrhu. 
 
Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 
Usnesení č. 2: Rada schvaluje program dle návrhu. 
 
K bodu 4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci – financování CSS Mezihoří – ing. Burešová 
přednesla rozbor financování za uplynulé období od srpna 2016 a k tomuto rozdala starostům 
finanční vyhodnocení a podmínky prodloužení projektu. Vyjmenovala náklady CSS Mezihoří po dobu 
prodloužení o 6 měsíců, dále informovala o snížení úvazku ze 3 na 2,1 úvazku s tím, že by byly 
zachovány všechny pozice manažer CSS, specialista pro rozvoj mikroregionu, specialista na veřejné 
zakázky a GDPR s prodloužením financování projektu Svazem měst a obcí ČR do 31. 12. 2019. Po 
krátké diskusi nechal předseda hlasovat o schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci. 
 
Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 
Usnesení č. 3: Rada schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci. 
 
 
 



K bodu 5. Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2018 – byl zveřejněn na webových stránkách 
svazku a ve všech členských obcích na elektronických úředních deskách od 21.5.2019. Návrh bude 
zveřejněn až do konání Valné hromady, která se uskuteční 20.6.2019 od 13.30 hodin na Obecním 
domě Snovídky, č. p. 45, kdy bude projednáván. V písemné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě 
ve Snovídkách č. p. 45 v úřední hodiny.   
 
Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 
Usnesení č. 4: Rada schvaluje Návrh závěrečného účtu za rok 2018 bez výhrad. 
 

 Dále byla předložena účetní závěrka  SO Mezihoří  za rok 2018, která obsahuje Výkaz zisku a 
ztráty, Rozvahu a Přílohu sestavené k 31.12.2018. Předseda vyzval přítomné k přítomným 
připomínkám a poté k hlasování. 

 
Hlasování: Pro: 7   - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 
Usnesení č. 5: Rada schvaluje účetní závěrka SO Mezihoří k 31. 12. 2018 bez výhrad. 
 
K bodu 6. Diskuse - Ing. Burešová připomněla přítomným, že bude třeba, aby podali do 30.6.2019 
průběžné oznámení do Centrálního registru oznámení. Dále informovala o změnách vyplývajících 
z nařízení GDPR a připomněla možnost prezentovat aktivity a zrealizované akce své obce v dalším 
chystaném informačním zpravodaji SO Mezihoří, který bude vydán v srpnu 2019. Články je možné 
zasílat již nyní nejlépe mailem na adresu centra společných služeb (cssmezihori@seznam.cz). 
 
Předseda svazku pozval přítomné na akci Hasičký fest guláš, kterou pořádá SDH Snovídky 8.6.2019 od 
15.00 hod. za Obecním domem ve Snovídkách. Poté proběhla neformální beseda přítomných se 
sdílením zkušeností ze svých obcí. 
 
K bodu 7. Závěr – předseda svazku ukončil jednání v 16.00 hodin poděkováním všem za účast. 
 
Ve Snovídkách dne 3. 6. 2019 
 
Zapsala: Radka Trenzová………………………….………… 
 
 
Ověřili:  Ing. Kamila Ohnoutková…… ……………………… 
 
 
Ing. Antonín Hroza     ……………………………………….…… 
 
 
 

…………..…………………………………………..….. 
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

 

 

mailto:cssmezihori@seznam.cz

