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Zápis z jednání Valné hromady Svazku obcí Mezihoří, která se konala 23. 3. 2021 
od 13.30 hodin ve společenském sále  Obecního domu ve Snovídkách   
  
Program jednání:  

1. Zahájení, prezence účastníků 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu 
4. Rozpočtová opatření  
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 
7. Diskuse 
8. Závěr 
 
Bod 1. Zahájení, prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 13.30 hodin a přivítal přítomné účastníky 
jednání v počtu 11 členů viz prezenční listina v příloze (příloha 1) 7 osobně a 4 starostové z důvodu 
epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-COV-2 a opatřením vyhlášenými vládou ČR  
zúčastnili jednání on-line pomocí internetu s přímým hlasováním  a bezprostřední komunikací. 

V tomto bodě informoval předseda o změnách ve funkci starosty v obci Chvalkovice, kde do funkce starosty 
za odstoupeného starostu Ladislava Horvátha byl jmenován ing. Tomáš Pelka. 

Bod 2. Volba ověřovatelů zápis - návrh na ověřovatele zápisu podal předseda svazku s tímto návrhem   ing. 
Antonín Hroza a Vítězslav Reška. Předseda požádal o schválení ověřovatelů zápisu. 

Hlasování: pro:  11     hlasů,   proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 1: Valná hromada schválila navržené ověřovatele zápisu Valné hromady. 
 
Bod 3. Doplnění a schválení programu – předseda požádal přítomné o schválení způsobu hlasování, kdy 7 
členských obcí zastupuje starosta prezenčně a 4 obce jsou zastoupené starostou on-line přes webové 
rozhraní a sice starostové Josef Pištělák, ing. Anežka Neužilová, Ing. Jiří Bartošík, Jitka Chramostová. Dále 
požádal o schválení programu jednání dle zveřejněné pozvánky z 15.3.2021. 
 
Hlasování: pro:       11     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila způsob hlasování - 7 hlasů prezenčně a 4 hlasy on-line. 
 
Dále předseda požádal o schválení programu jednání dle zveřejněné pozvánky z 15. 3. 2021. 
 
Hlasování: pro:       11     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila program dnešního jednání dle návrhu. 
 
Bod 4. Rozpočtová opatření  - dle předané pravomoci schvalovat rozpočtová opatření roku 2020            
předložil předseda valné hromadě schválená rozpočtová opatření číslo RO 4/2020 a 5/2020 na vědomí     
(příloha 2 a 3). 



V tomto bodě požádal předseda o schválení rozpočtového opatření 1/2021 viz příloha pozvánky jednání. 

Hlasování: pro:       11     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 4: Valná hromada schválila rozpočtového opatření 1/2021 (příloha  4).  

Předseda požádal valnou hromadu o předání pravomoci schvalovat rozpočtové opatření roku 2021 předsedovi 
svazku neomezeně. 

Hlasování: pro:       11     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 

Usnesení č. 5: Valná hromada schválila předání pravomoci schvalovat rozpočtové opatření roku 2021 
předsedovi svazku neomezeně. 

Bod  5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 – účetní závěrka obsahuje výkazy: Výkaz zisku k 31.12.2020, 
Rozvahu k 31.12.2020 a Přílohu k 31.12.2020. Účetní svazku předložila výkazy všem členským obcím a 
starostům v materiálech zaslaných e-mailem k seznámení před jednáním  a dále valné hromadě v tištěné 
podobě. Nyní předseda požádal o schválení účetní závěrky Svazku obcí Mezihoří za rok 2020 bez výhrad. 

Hlasování: pro:       11     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 6: Valná hromada schválila Účetní závěrku Svazku obcí Mezihoří sestavenou k 31. 12. 2020 bez 
výhrad. 
 
Bod 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 – dle přiloženého a zveřejněného návrhu závěrečného úču. 
Tento návrh byl zveřejněn na úředních a elektronických úředních deskách všech členských obcí v termínu od 2. 
3. 2021 dosud. Předseda požádal starosty o schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2020 bez 
výhrad. 
 
Hlasování: Pro:            11  - Proti: 0  - Zdržel se hlasování:   0 
Usnesení č. 7: Valná hromada schválila Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2020 bez výhrad. 

Bod 7. Diskuse – starostové projednali očekávaný rozpočet roku 2021 z důvodu udržitelnosti projektu a 
činnosti CSS. Příjmy roku 2021 vycházejí především z členských příspěvků a plnění příjmů je závislé i od 
úspěšnosti podaných žádostí o dotaci. Účetní podala informaci o uzavřených pracovních smlouvách stávajících 
2 zaměstnanců CSS (1 pracovník CSS s pracovní dobou do 31.10.2021 a 1 pracovník CSS má dobou určitou do  
31.12.2021). Předseda vyzval členské obce k hledání dalších zdrojů příjmů, tak aby centrum služeb bylo 
soběstačné a mohlo být nadále zachováno. 

Bod 8. Závěr – předseda svazku poděkoval zúčastněným starostům a ukončil jednání valné hromady v 14.45 
hodin. 

Zapsala Radka Trenzová, dne 25. 3. 2021 
 
  
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Antonín Hroza………………………………………………….. 
 
Vítězslav Reška………………………………………………………. 

 


