Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice
Telefon: 517 367 523

, 733 686 376

Bankovní spojení: 35-4452420207/0100
IČ: 75070065

Zápis z jednání Valné hromady Svazku obcí Mezihoří, která se konala 8.6.2021
od 13.30 hodin ve společenském sále Obecního domu ve Snovídkách
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, prezence účastníků
Volba ověřovatelů zápisu
Doplnění a schválení programu
Aktualizace strategie rozvoje SO Mezihoří
Schválení ceníku služeb
Rozpočtová opatření
Zpráva o činnosti kontrolní komise
Informace k dotacím
Diskuse
Závěr

Bod 1. Zahájení, prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 13.30 hodin a přivítal přítomné
účastníky jednání v počtu 9 členů viz prezenční listina v příloze (příloha 1). Valné hromady se účastní
nadpoloviční většina členů svazku.
Bod 2. Volba ověřovatelů zápis - návrh na ověřovatele zápisu podal předseda svazku s tímto návrhem:
ing. Zdeněk Tejkal, ing. Tomáš Pelka. Předseda požádal o schválení ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 9 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 o schválení programu jednání dle návrhu
programu jednání doručeného starostům mailem a zveřejněného na web. stránkách svazku 11. 5. 2021.
Hlasování: pro: 9 hlasů,
proti: 0 hlasů,
zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program jednání dle zveřejněného návrhu ze dne 11. 5. 2021.
Bod 4. Aktualizace strategie rozvoje SO Mezihoří na další období - zpracuje za CSS Mezihoří ing.
Burešová, která tímto žádá obce o připomínky a doplnění k aktualizaci strategie.
Bod 5. Schválení ceníku služeb - předseda seznámil přítomné s financováním a stavem hospodaření,
dále s rozhodnutím Zastupitelstva JMK o neschválením žádosti o individuální dotaci z Jihomoravského
kraje na rok 2021 na realizaci projektu: „Provoz Centra společných služeb SO Mezihoří“. Poté seznámil
s obvyklou cenou poskytovaných služeb ostatních center společných služeb a požádal o návrhy cen k

financování služeb CSS Mezihoří. Z této diskuse byly podány následující návrhy, o kterých nechal
předseda o každé sazbě zvlášť jednotlivě hlasovat. Jedná se o tyto sazby:
(1)

Zpracování strategického dokumentu – program rozvoje obce za cenu 15 000 Kč/dokument.

Hlasování: pro:
9 hlasů,
proti: 0 hlasů,
zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila cenu pro službu: Zpracování strategického dokumentu – program
rozvoje obce za cenu 15 000 Kč/dokument.
(2)

Zpracování výběrového řízení
a) Členským obcím ve výši 250 Kč/hodinu

Hlasování: pro:
9 hlasů,
proti: 0 hlasů,
zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení č. 4: Valná hromada schválila cenu za zpracování výběrového řízení členským obcím ve výši
250 Kč/hodinu.
b) Nečlenským obcím ve výši 350 Kč/hodinu
Hlasování: pro:
9 hlasů,
proti: 0 hlasů,
zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení č. 5: Valná hromada schválila cenu za zpracování výběrového řízení nečlenským obcím ve výši
350 Kč/hodinu.
(3)

Podání žádosti o dotaci
a) Podání žádosti o dotaci na Krajský úřad JMK ve výši 1 000 Kč/žádost

Hlasování: pro:
9 hlasů,
proti: 0 hlasů,
zdržel se hlasování: 0 hlasů.
Usnesení č. 6: Valná hromada schválila cenu za podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Jihomoravského
kraje ve výši 1 000 Kč/žádost.
b) Podání žádosti o dotaci ostatním poskytovatelům dotace kromě JMK ve výši 4 000 Kč/žádost
Hlasování: Pro:
8 hlasů,
proti: 0 hlasů,
zdržel se hlasování: 1 hlas.
Usnesení č. 7: Valná hromada schválila cenu za podání žádosti o dotaci ostatním poskytovatelům dotace
kromě JMK ve výši 4 000 Kč/žádost.
Bod 6. Rozpočtová opatření – od minulé valné hromady byla přijata pouze změna rozpisu č. 1/2021 –
změna mezi rozpočtovými položkami ve výši 1 300 Kč, kterou schválil předseda svazku dne 3. 5. 2021 a
se kterým seznámila účetní - viz příloha č. 2 – valná hromada bere na vědomí.
Bod 7. Zpráva o činnosti kontrolní komise – zprávu přečetla účetní a k činnosti kontrolní komise
nebyly žádné připomínky, zpráva je přiložena v příloze č. 3 – valná hromada bere činnost kontrolní
komise na vědomí.
Bod 8. Informace k dotacím – manažerka CSS Kateřina Hálová seznámila starosty obcí s aktuálními
dotačními výzvami. Proběhla diskuse o podání žádosti o dotaci na mobiliář do vyhlášené 4. výzvy

MAS Vyškovsko, který bude sloužit k volnočas. aktivitám. Loni žádost svazku o dotaci na JMK nevyšla,
proto členové rozhodli o podání žádosti o dotaci na pořízení mobiliáře společně za Svazek obcí
Mezihoří do této vyhlášené výzvy MAS Vyškovsko. Manažerka připomněla, že poslala starostům
e-mailem dne 1. 6. 2021 s tabulkou požadavků z r. 2020 k zamítnuté žádosti a stále čeká na vyjádření:
- zda trvá zájem se do svazkové žádosti zapojit,
- zda platí loňský požadavek, popř. jsou nějaké změny (požadavek doplnit nebo změnit o
konkrétní mobiliář včetně odhadu ceny, popř. odkaz na danou věc).
Termín připomínek obratem nejpozději do 11. 6. 2021
Bod 9. Diskuse – na základě žádosti ing. Neužilové o více informací k dotacím na financování
venkovských prodejen vznikla diskuse a rozhodnutí, že manažerka zjistí dotační výzvy k podání
žádostí k financování provozu prodejen.
Bod 10. Závěr – předseda svazku poděkoval zúčastněným starostům a ukončil jednání valné hromady
v 15.10 hodin.
Zapsala Radka Trenzová, dne 8. 6. 2021

Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří

Ověřovatelé zápisu:
ing. Zdeněk Tejkal …………………………………………………..

ing. Tomáš Pelka ……………………………………………………….

