Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice
Telefon: 517 367 523
Bankovní spojení: 35-4452420207/0100
IČ: 75070065

Zápis z Rady Svazku obcí Mezihoří konané dne 11. 9. 2019 od 13.30 hodin
v Obecním domě ve Snovídkách
Program:
1. Zahájení, prezence účastníků
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Doplnění a schválení programu
4. Projednání výše příspěvku za dotační poradenství
5. Příprava rozpočtu 2020, rozpočtové opatření 2019
6. Aktualizace stanov svazku
7. Diskuse
8. Závěr
K bodu 1. Zahájení provedl předseda svazku Miloslav Masařík, který přivítal přítomné v počtu 9 členů rady.
Rada svazku byla tímto usnášeníschopná.
K bodu 2. Volba ověřovatelů zápisu – zápis provede Radka Trenzová. Předseda navrhl jako ověřovatele paní
Jitku Chramostovou a Ing. Antonína Hrozu.
Hlasování: Pro: 9 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:
0
Usnesení č. 1: Rada schvaluje ověřovatele zápisu, kterými byli zvoleni Jitka Chramostová 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: 9 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:
Usnesení č. 2: Rada schvaluje program dle návrhu.

0

K bodu 4. Projednání výše příspěvku za dotační poradenství – k tomuto bodu podala více informací
ing. Milena Burešová a předložila seznam zpracovaných žádostí o dotace CSS Mezihoří znázorněné i
v grafu:

Dále spolu s manažerkou CSS Mezihoří podala návrh na snížení % odměny v případě zpracování žádosti o
dotaci nad 1,5 mil. Kč. Na toto téma proběhla diskuse. Starostové se shodli, že v případě dotace do 5 mil. Kč je
odměna pro CSS Mezihoří ve výši 3 % ze získané dotace pro členské obce přiměřená a únosná. V případě
zpracování žádosti o dotaci za výše jak 5 mil. Kč podá dotčená obec písemnou žádost o snížení odměny za
zpracování. Žádost posoudí a projedná valná hromada individuálně.
K bodu 5. Příprava rozpočtu 2020 – informace podala účetní svazku, po předseda požal přítomné o případné
připomínky k rozpočtu a poté uložil účetní úkol sestavit návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh Střednědobého
rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2022 nejpozději do 11.10.2019

V tomto bodě předložil předseda radě na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 a změnu
rozpisu rozpočtu č. 2. K těmto změnám v rozpočtu svazku podala účetní podrobné informace.
K bodu 6. Aktualizace stanov svazku – z důvodu, že svazek má 2 orgány (VH i Radu) ve stejném složení a tím je
Rada duplicitní. Stanovy přepracovala ing. Burešová s tím, že Rada bude zrušena a její pravomoci budou
převedeny na Valnou hromadu a předsedu. K změně stanov nebyly připomínky. Poté nechal předseda hlasovat
o souhlasu se změnou znění stanov.
Hlasování: Pro: 9 - Proti: 0 - Zdržel se hlasování:

0

Usnesení č. 3: Rada schvaluje návrh nového znění stanov.
Úkol: starostové předloží zastupitelstvu své obce znění změněných stanov k projednání a schválení. Poté výpis
z usnesení zastupitelstva zašle obec účetní svazku s tímto zněním usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo

Stanovy Svazku obcí Mezihoří dle aktuálního znění stanov.
K bodu 7. Diskuse – předseda pozval přítomné starosty na přátelské posezení pro zástupce členských obcí
svazku. Proběhla diskuse o organizaci akce a dále poprosil starosty vzhledem k pohoštění, aby potvrdili účast
co nejdříve, nejpozději však do 9. 10. 2019.
K bodu 8. Závěr – jednání rady ukončil předseda v 15.00 hodin.
Ve Snovídkách dne 12. 9. 2019
Zapsala: Radka Trenzová………………………………

Ověřili: Jitka Chramostová…… ………………………

Ing. Antonín Hroza

……………………………………

Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří

