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
ze dne 5. 6. 2018 od 14.00 hodin na Obecním úřadě ve Snovídkách
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, prezence účastníků
Volba ověřovatelů zápisu
Doplnění a schválení programu
Zpráva předsedy – dotace z PRV JMK
Rozpočtové opatření r. 2018
GDPR - pověřenec CSS Mezihoří
Aktuální dotační výzvy – manažerka CSS Mezihoří
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení provedl předseda svazku p. Miloslav Masařík, který zároveň přivítal p. Mgr.
Jaroslava Šlechtu ze Svazu měst a obcí ČR. Za SO Mezihoří se zúčastnilo celkem 8 starostů.
K bodu 2. Volba ověřovatelů zápisu – zápis provede p. Radka Trenzová. Předseda navrhl ověřovatele:
p. Jana Hájková a p. Josef Pištělák.
Hlasování: Pro: 8 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:

0

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu, kterými byli zvoleni p. Jana Hájková a p.
Josef Pištělák.
K bodu 3. Doplnění a schválení programu – předseda svazku seznámil účastníky s programem
jednání. Mimo výše uvedený program požádal o slovo p. Mgr. Šlechta. Nikdo z přítomných nic
nenamítl, program setkání byl rozšířen o jeho vystoupení v bodě 8. Poté předseda nechal hlasovat o
schválení programu dle návrhu.
Hlasování: Pro: 8 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:

0

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje program Valné hromady dle návrhu.
K bodu 4. Zpráva předsedy - předseda krátce zhodnotil činnost svazku od poslední valné hromady
dne 21. 3. 2018 a poté předal slovo manažerce Centra společných služeb p. Kateřině Hálové, která
stručně shrnula činnost CSS Mezihoří za předchozí období: pomoc členským obcím při zpracování
žádostí o dotace, při realizaci výběrových řízení, se zpracováním zadávací dokumentace.
Žádosti o dotace - za rok 2017 CSS zpracovalo 14 žádostí, 8 z nich schváleno, 6 zamítnuto. Celková
výše schválených dotací – 2 250 000 Kč. Žádosti za 1. pololetí 2018 – CSS zpracovalo 14 žádostí,
z toho: 7 schváleno, 2 zamítnuty, u 5 výsledek ještě nevíme.
Výběrová řízení - CSS pomáhalo obcím s výběrovými řízeními a zpracovalo zadávací dokumentaci
k veřejným zakázkám:
- Pořízení nádob na dešťovou vodu a čerpadel pro obec Snovídky
- Dodání auta pro JSDH Milonice

- Stavební úpravy MŠ Snovídky
- Sanace kulturního domu v Milonicích
Další činnosti CSS: dotační monitoring, realizace projektu „Pořízení mobiliáře“, činnost pověřence
(GDPR) pro 11 členských obcí a 5 MŠ.
Předseda svazku p. Masařík seznámil přítomné se schválenou dotací na akci: Pořízení mobiliáře pro
SO Mezihoří z dotačního titulu Podpora rozvoje venkova v JMK ve výši 211 000 Kč. Předseda nechal
hlasovat o přijetí dotace a schválení smlouvy o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace ve
výši 211 000 Kč na akci: Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří z dotačního titulu Podpora rozvoje
venkova v JMK.
Hlasování: Pro: 8 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:

0

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje přijetí dotace a zároveň schvaluje smlouvu č.
051546/18/ORR o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace ve výši 211 000 Kč na akci:
Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří z dotačního titulu Podpora rozvoje venkova v JMK.
V tomto bodu byly projednány s přítomnými starosty technické specifikace k pořizovanému mobiliáři.
Zbylé požadavky a upřesnění mobiliáře uskuteční p. Hálová komunikací s nepřítomnými starosty.
Specifikace bude zaslána všem před vyhlášením výběrového řízení a před zveřejněním zadávací
dokumentace. Dotace bude čerpána podílem: dotace/skutečné náklady akce (předpokládané náklady =
631 000 Kč). Zúčastněné obce v projektu se budou na těchto nákladech podílet spolufinancováním po
ukončení a vyúčtování dotace.
Hlasování: Pro: 8 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:

0

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje způsob a výši financování dotace.
K bodu 5. Rozpočtové opatření č. č. 2/2018 a 3/2018 - schválil předseda v rámci přenesené
pravomoci a v souladu s usnesením Valné hromady č. 4 ze dne 13. 12. 2017. Předseda tato opatření
nyní předložil Valné hromadě na vědomí.
Hlasování: Pro: 8 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:

0

Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2018 a 3/2018 viz příloha.
K bodu 6. GDPR – byla zřízena pozice pověřence CSS Mezihoří, kterou vykonává ing. Milena
Burešová. Předseda seznámil se zněním Smlouvy o zřízení pověřence a požádal o schválení:
a) Smluv o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení GDPR mezi SO Mezihoří
a členskými obcemi Chvalkovice, Dobročkovice, Hvězdlice, Kožušice, Malínky, Milonice,
Nemochovice, Nemotice, Nevojice, Snovídky a Uhřice. Čl. IV. Odměna – Obec se zavazuje
uhradit cestovní náhrady na základě faktury vystavené do 15. dne měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém cestovní náhrady vznikly.
Hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:

1

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje Smlouvy o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle
Nařízení GDPR mezi SO Mezihoří a členskými obcemi Chvalkovice, Dobročkovice, Hvězdlice,
Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nevojice, Snovídky a Uhřice.
b) schválení Smluv o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení GDPR mezi
Svazkem obcí Mezihoří a mateřskými školami Hvězdlice, Milonice, Nemochovice, Nevojice a
Snovídky.

Hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:
1
Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje smlouvy o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle
Nařízení GDPR mezi SO Mezihoří a mateřskými školami Hvězdlice, Milonice, Nemochovice,
Nevojice a Snovídky.
K bodu 7. Aktuální dotační tituly – Kateřina Hálová seznámila účastníky setkání s aktuálními
dotačními tituly.
K bodu 8. Diskuse - na závěr setkání vystoupil p. Mgr. Jaroslav Šlechta, který pozdravil účastníky
setkání, ocenil činnost CSS Mezihoří a informoval přítomné o tom, že SMO ČR jedná o prodloužení
projektu o 6 měsíců a připravuje se navazující projekt.
V diskusi vystoupil p. Miloslav Masařík, který přednesl zprávu ze setkání předsedů mikroregionů
Jihomoravského kraje konaného dne 5. 6. 2018 od 10.00 hodin na Krajském úřadě JmK. Dále podal
informace k dotacím na prodejny v malých obcích a k situaci ohledně žádostí o příspěvky z úřadu
práce na nová pracovní místa.
Poté následovala neformální diskuse nad aktuálními problémy obcí.
K bodu 9. Závěr – po projednání všech témat k diskusi poděkoval předseda všem přítomným a
ukončil jednání v 16.30 hodin.
Ve Snovídkách 8. 6. 2018
Zapsala: Radka Trenzová
Ověřili:
Jana Hájková, Josef Pištělák

Miloslav Masařík, předseda svazku

