
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 6. 11. 2019 od 13.30 

hodin ve Společenském domě v Nemochovicích č. p. 126 
 
Program:  

1. Zahájení, prezence účastníků 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu  
4. Schválení aktuálního znění stanov svazku 
5. Rozpočet svazku na rok 2020 
6. Střednědobý výhled rozpočtu svazku na rok 2021 – 2022 
7. Rozpočtová opatření roku 2019 
8. Žádost Městyse Brankovice o snížení odměny za zpracování žádosti 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
Bod 1. Zahájení a prezence členů Valné hromady - předseda zahájil jednání v 13.30 hodin a přivítal 
přítomné účastníky jednání v počtu 10 členů (viz příloha č. 1; v bodě 1-7 hlasovalo 9 přítomných 
členů, ing. Vladimír Procházka se dostavil v 14.00 hodin po projednání bodu 7)  
 
Bod 2. Určení ověřovatelů zápisu: Předseda určil zapisovatelkou zápisu  Radku Trenzovou a podal 
návrh na ověřovatele zápisu: Lubomír Hofírek, ing. Ladislav Horváth. Dále předseda požádal o 
schválení ověřovatelů zápisu. 
 
Hlasování: pro:9 hlasů,   proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 1: Valná hromada schválila navržené ověřovatele zápisu Valné hromady. 
 
Bod 3. Doplnění a schválení programu  -  návrh programu jednání byl doplněn o bod č. 8, který byl 
vložen před diskusi z důvodu projednání žádosti Městyse Brankovice a snížení odměny za zpracování 
žádosti. Předseda požádal o schválení doplněného programu jednání.  
 
Hlasování: pro: 9 hlasů,   proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila doplněný program jednání Valné hromady. 
 
Bod 4. Schválení aktuálního znění stanov svazku – z důvodu duplicity a stejného složení valné 
hromady a rady schválila rada svazku na svém jednání dne 11.9.2019 usnesením č. 3 změnu stanov 
s tím, že bude svazek mít pouze valnou hromadu. Z usnesení vzešel úkol pro starosty přednést tuto 
změnu stanov ve svých zastupitelstvech obcí a předložit znění změněných stanov ke schválení. 
Aktuální znění stanov schválila všechna zastupitelstva členských obcí svazku. Předseda požádal 
valnou hromadu o schválení aktuálního znění stanov. 



 
 Hlasování: pro:  9 hlasů,   proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 3:Valná hromada schválila Stanovy Svazku obcí Mezihoří dle aktuálního znění stanov. 
 
Bod  5. Rozpočet svazku na rok 2020  - návrh rozpočtu na rok 2020 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 2020 (viz příloha 2). 
 
Hlasování: pro:   9 hlasů     –  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů 
Usnesení č. 4: Valná hromada svazku schválila rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2020 dle 
zveřejněného návrhu (viz příloha 2).  Závazný ukazatel rozpočtu je paragraf. 
 

 V tomto bodě požádal předseda o předání pravomoci ke schvalování rozpočtových opatření 
roku 2020. 

 
Hlasování: pro:   9 hlasů     –  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů 
Usnesení č. 5: Valná hromada svazku předala pravomoc schvalovat  rozpočtová opatření roku 2020 
předsedovi svazku bez omezení. 
 
Bod 6. Střednědobý výhled rozpočtu svazku na rok 2021 – 2022 - 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 2021 – 2022. 
 
Hlasování: pro:   9 hlasů     –  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů 
Usnesení č. 6: Valná hromada svazku schválila Střednědobý výhled rozpočtu svazku na rok 2021 – 
2022 dle návrhu. (viz příloha 3). 
 
Bod 7. Rozpočtová opatření roku 2019 - účetní svazku seznámila se  Změnou rozpisu rozpočtu č. 2   a 
Rozpočtovým opatřením č. 2, kde byly navýšeny příjmy i výdaje o 461 200 Kč z důvodu uzavření 
dodatku č. 4 ke Smlouvě o financování projektu Centra společných služeb se SMO ČR. 
 
Hlasování: pro:        9    hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 7: Valná hromada bere na vědomí Změnu rozpočtu č. 2  a Rozpočtové opatření č. 2 (viz 
příloha 4). 
 
Po tomto bodě se dostavil ing. Procházka. 
Bod č. 8. Žádost Městyse Brankovice o snížení odměny za zpracování žádosti o dotaci ve výši cca 18 
mil. Kč na akci: Městys Brankovice – ZŠ a MŠ Brankovice rekonstrukce technologií zpracované CSS 
Mezihoří. Z přiznané dotace byla vypočítána dotace ve výši 3%.  Dle závěrů Rady ze dne 11.9.2019 

k možnosti snížení výše příspěvku za dotační poradenství podal Městys žádost o snížení 
odměny na 1 % z přiznané dotace. Po diskusi se přítomní shodli na schválení této žádosti a 
předseda nechal hlasovat o snížení odměny na 1 % z výše přiznané dotace, které bude 
fakturované Městysu Brankovice po čerpání dotace. 
 



Hlasování: pro:   8 hlasů     –  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 2 hlasy 
Usnesení č. 8: Valná hromada svazku schválila žádost Městyse Brankovice o snížení odměny za 
zpracování žádosti o dotaci CSS Mezihoří na 1 % z přiznané dotace na akci: Městys Brankovice – ZŠ a 
MŠ Brankovice rekonstrukce technologií. 
 
Bod č. 9. Diskuse: 

 v diskusi vystoupil starosta města Rousínov ing. Jiří Lukášek, který jako zástupce Svazu měst a 
obcí ČR požádal přítomné o hodnocení činnosti CSS Mezihoří. Starostové kladně ohodnotili 
činnost CSS Mezihoří i pokračování projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce“. 
 

 Předseda představil pana Staňka z firmy ISNOT, který se zabývá odpadovým hospodářstvím a 
který krátce seznámil přítomné se zavedením systému odpadového hospodářství a přislíbil 
zpracování přehledu jednotlivým obcím, které by zvažovaly toto zavedení systému. 
 

 Ing. Burešová shrnula činnost CSS Mezihoří v průběhu2. pololetí 2019. 

  

 Manažerka svazku paní Hálová seznámila s vyhlášenými výzvami k žádosti o dotace. 
 
Bod 10. Závěr – předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 16.00 hodin. 
 
Ve Snovídkách dne 6. 11. 2019 
 
 
Zapsala: Radka Trenzová………………………….………… 
 
 
Ověřili:   Lubomír Hofírek ………………………………………… 
 
 
ing. Ladislav Horváth …….…………………………………….…… 

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

 

 


