
 

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 27. 11. 2018 od 14.00 hodin ve Snovídkách 

 
Program:  
 

1. Zahájení a prezence členů Valné hromady 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu  
4. Informace o složení Valné hromady a Rady svazku 
5. Rozpočet svazku na rok 2019  
6. Střednědobý výhled rozpočtu svazku na rok 2020 - 2021 
7. Rozpočtová opatření roku 2018 
8. Zpráva z realizace a kontroly projektu: “Pořízení mobiliáře SO Mezihoří“ 
9. Smlouvy o výpůjčce mobiliáře  

10. Příspěvek obcí na pořízení mobiliáře  
11. Diskuse 
12. Závěr 

 
K bodu 1. Zahájení provedl předseda svazku p.Miloslav Masařík a vyzval přítomné k 
prezenci účastníků – zúčastnilo se 8 starostů, valná hromada je usnášeníschopná. 
 
K bodu 2. Volba ověřovatelů zápisu – předseda podal návrh na ověřovatele: navrh Ing. 
Kamilu  Ohnoutkovou a ing. Antonína Hrozu a vyzval přítomné k hlasování. 
 
Hlasování: pro:      8  –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 1: Valná hromada svazku schvál i la jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu, 
kterými se stali ing. Kamila Ohnoutková, ing. Antonín Hroza 
 
K bodu 3. Doplnění a schválení programu – předseda vyzval k doplnění, a jelikož nikdo 
z přítomných této možnosti nevyužil, vyzval přítomné k schválení návrhu programu. 
 
Hlasování: pro:      8  –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 2: Valná hromada svazku schválila jednohlasně program dle návrhu. 
 
K bodu 4. Informace o složení Valné hromady a Rady svazku – členové Valné hromady a 
Rady jsou starostové členských obcí. Po komunálních volbách se uskutečnila změna 
starostky v obci Nevojice, kde byla starostkou zvolena Ing. Kamila Ohnoutkouvá. Předseda 
svazku Ing. Ohnoutkovou představil a přivítal za přítomné starosty ve svazku. 
 
K bodu 5 Návrh rozpočtu svazku na rok 2019 – návrh byl zveřejněný ve všech členských 
obcích a bude zde vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů. Po diskusi se přítomní shodli, že 
souhlasí s tímto návrhem a tento bude předložen ke schválení Valnou hromadou, která 
proběhne dne 13.12.2018 ve Snovídkách. 
 



Hlasování: pro:   8     –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 3: Valná hromada svazku schválila návrh rozpočtu svazku na rok 2019. 
Úkol: starostové obcí zajistí zveřejnění na úřední desce své obce a elektronické úřední 
desce obce do doby projednání ve Valné hromadě svazku – to je zveřejněnit do 14.12.2018. 
 
K bodu 6. Návrh na střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2020 – 2021 byl v diskusi 
okomentován předsedou svazku, který vyzval k případným připomínkám a k odsouhlasení. 
Starostové zajistí zveřejnění na úřední desce své obce a elektronické úřední desce obce do 
doby projednání ve Valné hromadě svazku – to je zveřejněnit do 14.12.2018. 
 
Hlasování: pro:   8     –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 4: Valná hromada svazku schválila návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 
svazku na rok 2020 – 2021. 
 
K bodu 7. Rozpočtová opatření roku 2018 – 4 Rozpočtová opatření + 1 Rozpis změn – 
změna položek z důvodu změny charakteru projektu: Pořízení mobiliáře SO Mezihoří. 
 
Hlasování: pro:     8   –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 5: Valná hromada svazku bere na vědomí Rozpočtový rozpis č. 1. 
 
K bodu 8. Zpráva z realizace a kontroly projektu: Pořízení mobiliáře SO Mezihoří podala Ing. 
Burešová z CSS Mezihoří, která se kontroly zúčastnila.  
 
K bodu 9. Smlouvy o výpůjčce mobiliáře – byly předloženy ke schválení valnou hromadou 
 
Hlasování: pro:    8    –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 6: Valná hromada svazku schválila Smlouvy o výpůjčce mobiliáře mezi obcemi 
a svazkem. 
 
K bodu 10. Příspěvek obcí na pořízení mobiliáře Smlouvy o výpůjčce mobiliáře – účetní byla 
podáno vyúčtování dotace a tabulka s rozpisem pořízeného mobiliáře. 

 
Hlasování: pro:      8  –  zdržel se: 0 – proti: 0 
Usnesení č. 7: Valná hromada svazku schválila Příspěvek obcí na pořízení mobiliáře dle 
návrhu a přiložená tabulka. 
 
K bodu 11. Diskuse:  

 p. Chramostová vyvolala diskusi k plánu sportu 

 p. Reška otevřel téma vývozu odpadu a oznámení firmy Respono o navýšení cen za 
vývoz odpadu. Přítomní se shodli na nutnosti řešit společně vývoz zejména 
komunálního a biologicky rozložitelného odpadu. 

 
K bodu 12. Závěr:  předseda ukončil jednání v 16.00 hodin. 
 
Ve Snovídkách 28.11.2018 
 
Ověřili:  
Ing. Kamila Ohnoutková………………………………… 
 
Ing. Antonín Hroza ……………………………………… 
 
 

Miloslav Masařík 
Předseda svazku 


