
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, která se konala dne 20. 6. 2019 
od 13.30 hodin v Obecním domě Snovídky 

 
Program:  

1. Zahájení, prezence účastníků 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu  
4. Činnost CSS - schválení sazby za práce CSS Mezihoří 
5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci 
6. Rozpočtová opatření roku 2019 
7. Schválení účetní závěrky za rok 2018 
8. Schválení závěrečného účtu za rok 2018 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
Bod 1. Zahájení, prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 13.30 hodin a přivítal přítomné 
účastníky jednání v počtu 7 členů.  Jako host se zúčastnil p. Jaroslav Šlechta ze SMO ČR a paní Jana 
Kudličková – starostka sousední obce Mouchnice, která se přišla informovat na možnost spolupráce. 
 
Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu  
- Návrh na ověřovatele zápisu: Jitka Chramostová a ing. Zdeněk Tejkal. Předseda požádal o schválení 
ověřovatelů zápisu. 
 
Hlasování: pro:           7     hlasy,   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  - předseda vyzval přítomné k doplnění návrhu jednání 
 
Hlasování: pro:       7     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program dnešního jednání. 
 
Bod 4. Činnost CSS - schválení sazby za práce CSS Mezihoří 
- návrh: 300 Kč/hodinu za výběrové řízení a 4 % z přiznané dotace 
 
Hlasování: pro:       7     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila sazby za práce CSS Mezihoří dle návrhu. 
 
Bod 5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci 
– financování CSS Mezihoří 
 – ing. Burešová přednesla návrhy úvazků tak, aby že by byly zachovány všechny pozice manažer CSS, 
specialista pro rozvoj mikroregionu, specialista na veřejné zakázky a GDPR a byly splněny podmínky 
vyplývající z dodatku č. 4 s prodloužením financování projektu SMO ČR do 31. 12. 2019.  
- předseda nechal hlasovat o schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci. 
 
Hlasování: pro:     7       hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 



Usnesení č. 4: Valná hromada schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci k projektu 
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017. 
 
Bod 6. Rozpočtová opatření roku 2019 -  účetní svazku seznámila s rozpočtovým opatřením č. 
1/2019, které obsahuje změnu rozpisu rozpočtu č. 1 a snížení neinvestičního transferu z obce 
Nesovice, který vznikl z důvodu ponížení přijaté dotace. 
 
Hlasování: pro:        7    hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 5: Valná hromada schválila rozpočtové opatření 1/2019 (viz příloha). 
 
Bod 7. Schválení účetní závěrky za rok 2018  - byla předložena účetní závěrka  SO Mezihoří  za rok 
2018, která obsahuje Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a Přílohu sestavenou 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. 6: Valná hromada schválila Účetní závěrku Svazku obcí Mezihoří sestavenou k 31. 12. 
2018 bez výhrad. 
 
Bod 8. Schválení závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2018 – závěrečný účet byl zveřejněn na 
úředních deskách webových stránek ve všech členských obcích, na elektronických úředních deskách 
od 21. 5. 2019 až do dnešního dne včetně. V písemné podobě byl k nahlédnutí na Obecním úřadě ve 
Snovídkách č. p. 45 v úřední hodiny.  Předseda vyzval přítomné k připomínkám a poté ke schválení.  
 
Hlasování: Pro:            7  - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 
Usnesení č. 7: Valná hromada schválila Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2018 bez výhrad. 

 
Bod 9. Diskuse 
p. Šlechta ze SMO ČR seznámil s informacemi v pokračování projektu a udržitelností  „Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. 
p. Hálová připomněla konzultační dny SFDI na dotace na opravy místních komunikací a cyklostezky 
ing. Burešová připomněla termín podání oznámení do Centrálního registru oznamovatelů 
p. Masařík informoval o stavu účtu ke dni 19.6.2019 a k 31.7.2016 – před začátkem projektu 
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. 
p. Masařík navrhl termín setkání po dovolených cca 1.týden v říjnu a dále zadal úkol na zjištění 
nutnosti Rady svazku – oprava stanov 
 
 
Bod 10. Závěr – předseda svazku ukončil jednání v 16.00 hodin poděkováním všem za účast. 
 
Ve Snovídkách dne 20. 6. 2019 
 
Zapsala: Radka Trenzová………………………….………… 
 
Ověřili:   
 
Jitka Chramostová ………………… ……………………… 
 
 
ing. Zdeněk Tejkal ……………………………………….…… 
 
 

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



 

 

 


