Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice
Telefon: 517 367 523, 734 692 132
e-mail: obecniurad@snovidky.cz, cssmezihori@seznam.cz
Bankovní spojení: 35-4452420207/0100
IČ: 75070065

Zápis jednání valné hromady Svazku obcí Mezihoří
konané dne 22. 10. 2020 od 14.00 hodin v Obecním domě Snovídky č. p. 45
Program:
1. Zahájení, prezence účastníků
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Doplnění a schválení programu
4. Schválení rozpočtu na rok 2021
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023
6. Rozpočtová opatření na rok 2020
7. Diskuse
8. Závěr
Bod 1. Zahájení a prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 14.00 hodin a přivítal přítomné
účastníky jednání v počtu 7 členů (viz příloha č. 1). Zápisem z jednání pověřil účetní svazku.
Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu – předseda navrhl tyto členy na ověřovatele zápisu: pan Josef
Pištělák a Ing. Jiří Bartošík a poté vyzval přítomné ke schválení ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 7 hlasů; proti: 0 hlasů; zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení 1: Valná hromada schválila navržené ověřovatele zápisu valné hromady ve složení Josef
Pištělák a Ing. Jiří Bartošík.
Bod 3. Doplnění a schválení programu – pozvánka s programem jednání valné hromady byla zaslána
všem členským obcím dne 7. 10. 2020, kdy byla zároveň zveřejněna na webových stránkách
svazku. Z přítomných neměl nikdo žádné doplnění a připomínky k programu, proto předseda
vyzval ke schválení programu dle návrhu.
Hlasování: pro: 7 hlasů; proti: 0 hlasů; zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení 2: Valná hromada schválila program jednání valné hromady dle návrhu.
Bod 4. Schválení rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2021 – Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
úředních a elektronických úředních deskách všech členských obcí od 7.10.2020 dosud. Na
připomínku starostky obce Kožušice s nesouhlasem příjmů od obce Kožušice (položka 4121)
byla přepočítána odměna z možných dotací ve výši 3 % z částky dotace a byla snížena tato
položka o 20 600 Kč z obce Kožušice. Zároveň bude navýšena položka 8115 ve financování o
20 600 Kč. S touto změnou byli všichni členové svazku předem seznámeni a nikdo nevznesl
námitek. Poté předseda svazku požádal přítomné o souhlas s návrhem rozpočtu na rok 2021
po změně s výší příjmů 567 500 Kč, výší výdajů 1 105 100 Kč a financováním schodku
rozpočtu ve výši 537 600 Kč finančními prostředky na běžných účtech (pol. 8115).
Hlasování: pro: 7 hlasů; proti: 0 hlasů; zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení 3: Valná hromada schválila rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2021 dle návrhu
rozpočtu po změně s výší příjmů 567 500 Kč, výší výdajů 1 105 100 Kč a financováním ve výši
537 600 Kč (příloha č. 2).
Bod 5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na období 2022 - 2023 návrh byl zveřejněn na úředních a elektronických úředních deskách všech členských obcí od
7.10.2020 dosud. K návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023 neměl
nikdo námitek, proto předseda vyzval k hlasování pro schválení navrženého střednědobého
výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na období 2022-2023 dle návrhu a dle schváleného
rozpočtu roku 2021.
Hlasování: pro: 7 hlasů; proti: 0 hlasů; zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení 4: Valná hromada schválila střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na období
2022 - 2023 dle návrhu a dle schváleného rozpočtu roku 2021 (viz příloha č. 3).
Bod 6. Rozpočtová opatření jsou vždy zveřejňována na webových stránkách svazku a byla před
valnou hromadou předána členům svazku. Předseda dle své pravomoci schválil opatření číslo:
2/2020 a 3/2020. Nyní požádal účetní o informaci ke změnám rozpočtu a valnou hromadu o
vzetí na vědomí. Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2020 a 3/2020
(viz příloha č. 4 a 5).
Bod 7. Diskuse - v diskusi byli přítomní starostové seznámeni s vyhlášenými výzvami k podání
žádostí o dotace a dále byli vyzváni v případě zájmu o zpracování žádostí o dotace, aby své
záměry k podání žádostí o dotace projednali s CSS Mezihoří s paní Hálovou co nejdříve, buď
telefonicky – kontakt. tel. číslo: 734 692 132 nebo e-mailem: cssmezihori@seznam.cz.
Bod 8. Závěr - po projednání všech bodů včetně diskuse ukončil předseda jednání valné hromady
svazku v 15.30 hodin.
Ve Snovídkách 23. 10. 2020
Zapsala Radka Trenzová………..…………………….…………
Ověřili:
Josef Pištělák

……….…………………………………….……

Ing. Jiří Bartošík ……………………………………………………

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

