
Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

Telefon: 517 367 523               

Bankovní spojení:   35-4452420207/0100 

IČ:   75070065   

 

Zápis Valné hromady Svazku obcí Mezihoří  

konané dne 26. 10. 2021 od 13.30 hodin v Obecním domě Snovídky č. p. 45 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence účastníků 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu 
4. Schválení Strategie rozvoje SO Mezihoří na období 2021-2027 
5. Hospodaření svazku a rozpočtové opatření č. 2/2021 
6. Informace k dotacím 
7. Diskuse 
8. Závěr 
  

Bod 1. Zahájení, prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 14.00 hodin a přivítal přítomné 
účastníky jednání v počtu 9 členů (viz příloha č. 1). Zápisem z jednání pověřil účetní svazku. 

Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu – předseda navrhl tyto členy na ověřovatele zápisu Lubomíra 
Hofírka a Jitku Chramostovou a poté vyzval přítomné ke schválení ověřovatelů zápisu. 
 
Hlasování: pro:  9  hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
 
Usnesení č. 1: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu: Lubomír Hofírek a Jitka Chramostová. 

Bod 3. Doplnění a schválení programu – předseda vyzval přítomné k doplnění. Nebyly podány žádné 
připomínky a doplnění, proto nechal hlasovat o schválení programu valné hromady dle návrhu. 

Hlasování: pro:   9 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program dle návrhu. 

Bod 4. Schválení dokumentu Strategie rozvoje Svazku obcí Mezihoří na období 2021-2027, který 
zpracovala ing. Milena Burešová. Do nové strategie zapracovala všechny záměry z podnětů 
členských obcí. 

Hlasování: pro:  9   hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
 
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila Strategii rozvoje Svazku obcí Mezihoří na období 2021-2027. 



Bod 5. Hospodaření svazku v roce 2021 – předseda předložil na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření schválené rozpočtové opatření č. 2/2021, které schválil dle předané pravomoci dne 
10.6.2021 (viz příloha č. 2). Valná hromada vzala rozpočtové opatření č. 2/2021 na vědomí.  

Dále předseda požádal o mimořádnou úhradu - navýšení členského příspěvku o 10 Kč/obyvatele 
pro rok 2021 z důvodu nižšího příjmu z úspěšných dotací pro obce.  Je třeba do konce roku provést 
rozpočtové opatření k navýšení příjmů svazku o 53 200 Kč. Předseda vyzval přítomné k hlasování o 
navýšení členského příspěvku o 10 Kč/obyvatele každé členské obce. 

Hlasování: pro:  9   hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
 
Usnesení č. 4: Valná hromada schválila navýšení členského příspěvku o 10 Kč/obyvatele pro rok 
2021 a pověřila předsedu vyúčtováním příspěvku obcím do konce roku a zpracováním rozpočtové 
změny v rozpočtu r. 2021. 
 
Předseda požádal o schválení navýšení poplatku za činnost pověřence na 600 Kč/měsíc. 
 
Hlasování: pro:  9   hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 

 
Usnesení č. 5: Valná hromada schválila navýšení poplatku za činnost pověřence na 600 Kč/měsíc. 
 
Předseda požádal o navýšení sazby poplatků za zpracování a podání žádosti o dotace: 

a) Podání žádosti o dotaci na Krajský úřad JMK ve schválené výši 1000 Kč/žádost. 
b) Podání žádosti o dotaci ostatním poskytovatelům dotace kromě JMK za 6 000 Kč/žádost. 

 
Hlasování: pro:  9   hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 

 
Usnesení č. 6: Valná hromada schválila poplatek za zpracování podání žádosti o dotaci JMK  za 1000 
Kč/žádost a zpracování podání žádosti o dotaci ostatním poskytovatelům dotace za 6 000 
Kč/žádost. 

Návrh rozpočtu na rok 2022 – bylo podáno několik návrhů, kdy z diskuse vyplynula potřeba udržet 
pracovní místo paní Kateřiny Hálové i pro rok 2022, která má náplň práce manažer / specialista a 
dále převezme po ing. Mileně Burešové agendu pověřence GDPR . V tomto bodě nechal předseda 
hlasovat o personální změnu ve Smlouvě o zřízení pověřence, kde v článku II. Povinnosti DSO odst. 
d) je stanovena kontaktní osoba, která má za úkol komunikovat s obcí, vyřizovat případné incidenty 
a další možné problémy a dotazy v souladu s Nařízením GDPR.  

Hlasování: pro:  9   hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
 
Usnesení č. 7: Valná hromada schválila změnu   článku II. odst. d)   Smlouvy o zřízení pověřence pro 
ochranu osobních údajů dle Nařízení GDPR. Kontaktní osobou pro agendu GDPR je od 1.11.2021 
stanovena Kateřina Hálová, mail - cssmezihori@seznam.cz, tel.: 734 692 132.  V souvislosti se 
změnou článku II. odst. d)   bude s obcemi uzavřen Dodatek č. 2 k Smlouvě o zřízení pověřence pro 
ochranu osobních údajů dle Nařízení GDPR.  
       
Dle vyjádření starostů a v souvislosti se snahou o udržení manažerky pro svazek pro rok 2022 navrhl 
předseda navýšit příjmy z členského příspěvku na 60 Kč/obyvatele. Vyzval členy valné hromady o 
souhlas a hlasování pro stanovení výše členského příspěvku od 1. 1. 2022 na 60 Kč/obyvatele. 

mailto:cssmezihori@seznam.cz


 
Hlasování: pro:  9   hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
 
Usnesení č. 8: Valná hromada stanovila v souladu se Stanovami čl. XIV. Členské příspěvky výši 
ročního členského příspěvku od 1. 1. 2022 na 60 Kč na jednoho obyvatele. 

Předseda předložil návrh rozpočtu svazku na rok 2022 s výší členského příspěvku 60 Kč na jednoho 
obyvatele a požádal o schválení předloženého návrhu rozpočtu. 

Hlasování: pro:  9   hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
 
Usnesení č. 9: Valná hromada schválila Návrh rozpočtu svazku na rok 2022 – viz přiložený návrh 
rozpočtu (příloha č. 3) sestavený jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 681 400 Kč. Návrh 
rozpočtu jsou všechny obce povinny zveřejněn na úředních a elektronických úředních deskách obcí 
nejpozději ode dne: 5. 11. 2021 na dobu do projednání a schválení valnou hromadou, která je 
plánovaná na přelom listopadu a prosince 2021. 

Bod 6. Informace k dotacím provedla Kateřina Hálová, která všem přítomným starostům poskytla 
přehled a předala podrobnější informace k dotačním výzvám. 

Bod 7. Diskuse – předseda svazku poděkoval  ing. Mileně Burešové z důvodu ukončení pracovní 
smlouvy k 31.10.2021 za její odvedenou práci a popřál jí mnoho štěstí a úspěchů.  K tomuto přání se 
osobně přidali i zúčastnění starostové. 
 
Bod 8. Závěr - po projednání všech bodů včetně diskuse ukončil předseda jednání valné hromady 
svazku v 15.00 hodin. 

 

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

 
Ve Snovídkách 27. 10. 2021 
 
Zapsala Radka Trenzová…………………..…..…………………….………… 
 
ověřovatele zápisu: 
 
Lubomír Hofírek ………………………………………………………………….... 
 
 
Jitka Chramostová………………………………………………………………….. 
 


