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

Zápis jednání valné hromady Svazku obcí Mezihoří
konaného dne 13. 7. 2020 od 14.00 hodin v Obecním domě Snovídky č. p. 45
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, prezence účastníků
Volba ověřovatelů zápisu
Doplnění a schválení programu
Schválení dotace a smlouvy na provoz CSS
Zpráva o činnosti CSS
Zpráva o činnosti kontrolní komise
Rozpočtová opatření
Diskuse
Závěr

Bod 1. Zahájení a prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 14.00 hodin a přivítal přítomné
účastníky jednání v počtu 7 členů a 3 zaměstnanci svazku (viz příloha č. 1). Zápisem z jednání pověřil
účetní svazku.
Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu – předseda navrhl tyto členy na ověřovatele zápisu Ing. Antonína
Hrozu a Ing. Zdeňka Tejkala a poté vyzval přítomné ke schválení ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 7 hlasů; proti: 0 hlasů; zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení č. 1: Valná hromada schválila navržené ověřovatele zápisu Valné hromady ve složení: Ing.
Antonín Hroza a Ing. Zdeněk Tejkal.
Bod 3. Doplnění a schválení programu – pozvánka s programem jednání valné hromady byla
zaslána všem členským obcím dne 1. 7. 2020, kdy byla zároveň zveřejněna na webových stránkách
svazku. Z přítomných neměl nikdo připomínky k návrhu programu, proto předseda vyzval ke
schválení programu dle návrhu.
Hlasování: pro: 7 hlasů; proti: 0 hlasů; zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program jednání valné hromady dle návrhu.
Bod 4. Schválení dotace a smlouvy na provoz CSS Mezihoří – nejdříve předseda přečetl sdělení
Odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje, že svazku neschválil poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2020 na akci:
Doplnění mobiliáře SO Mezihoří. Valná hromada tuto informaci bere na vědomí.


Dále seznámil přítomné se sdělením o schválení dotace na akci: Provoz Centra společných
služeb SO Mezihoří ve výši 100 000 Kč v rámci individuální dotace a požádal přítomné členy
o schválení přijetí dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.

Hlasování: pro: 7 hlasů; proti: 0 hlasů; zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila přijetí dotace na akci: Provoz Centra společných služeb SO
Mezihoří ve výši 100 000 Kč s čerpáním dotace na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců Centra
společných služeb SO Mezihoří v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.


předseda seznámil přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí dotace na akci: Provoz Centra
společných služeb SO Mezihoří a požádal přítomné členy o schválení smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK.

Hlasování: pro: 7 hlasů; proti: 0 hlasů; zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení č. 4: Valná hromada schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na akci: Provoz Centra společných služeb SO Mezihoří ve výši 100 000 Kč a pověřila předsedu
podpisem této smlouvy.
Bod 5. Zpráva o činnosti centra společných služeb:



ing. Milena Burešová podala informace k výši čerpání dotace na mzdy zaměstnanců CSS (viz
příloha – Dotace JMK na mzdové náklady CSS)
Kateřina Hálová podala informace k získaným dotacím (viz příloha - vyčíslení projektů,
žádostí a schválené výše dotací)

Bod 6. Zpráva o činnosti kontrolní komise – předsedkyně kontrolní komise Karla Tynklová vyzvala
účetní o podání zprávy z provedených kontrol dne 27. 4. 2020 a 13. 7. 2020. Hlavním bodem kontrol
byla kontrola plnění usnesení valné hromady a kontrola hospodaření svazku. Výsledek kontrol –
nebylo shledáno žádných závad a nedostatků.
Bod 7. Rozpočtová opatření - od poslední valné hromady dne 28. 5. 2020 nebyla nová opatření.
Bod 8. Diskuse:
 předseda upozornil na nutnost tvořit rezervu na další financování centra společných služeb
 Kateřina Hálová upozornila přítomné členy na nutnost aktualizace řádu veřejných pohřebišť
Bod 9. Závěr: po projednání všech bodů včetně diskuse ukončil předseda jednání valné hromady
svazku v 15.30 hodin.
Ve Snovídkách dne 15. 7. 2020
Zapsala Radka Trenzová………..…………………….…………
Ověřili:
Ing. Antonín Hroza ……………………………………………………

Ing. Zdeněk Tejkal ……….…………………………………….……

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

