
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 30.11.2021 
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. MAS Vyškovsko – možné oblasti podpory 2021 - 2027 
5. Schválení přijetí dotace na akci: Doplnění mobiliáře  
6. Schválení rozpočtu svazku na rok 2022 
7. Schválení střed. výhledu rozpočtu svazku na 2023 – 2024 
8. Rozpočtové opatření 3/2021 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
Bod 1. Zahájení, prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 13.30 hodin a přivítal přítomné 
účastníky jednání v počtu 8 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. Antonín Hroza. Předseda požádal o schválení ověřovatelů zápisu. 

Hlasování: pro:   8 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 všem starostům členských obcí e-mailem a zveřejněného na webových 
stránkách svazku dne  9. 11. 2021. 
 
Hlasování: pro:     8 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program jednání dle zveřejněného návrhu ze dne 9.  11. 2021. 
 
Bod 4. Předseda svazku Miloslav Masařík přivítal zaměstnance MAS Vyškovsko a předal jim slovo 
k dalšímu bodu programu, který se týkal představení možné oblasti podpory v rámci výzev 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027, Programu rozvoje venkova a 
podpory prostřednictvím CLLD v Operačním programu Zaměstnanost. K výzvám dostali starostové 
bližší informace včetně tištěného materiálu. Na závěr proběhla diskuse na základě potřeb a záměrů 
jednotlivých obcí. 
 
Bod 5. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci: Doplnění 
mobiliáře pro SO Mezihoří z Programu rozvoje venkova ČR. Předseda seznámil přítomné se Zvacím 
dopisem ze SZIF a požádal o schválení této dohody a schválení přijetí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR na akci: Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří.  



 
Hlasování: pro:  8  hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 3: Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila Dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR a přijetí dotace na akci: Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří, Registrační číslo: 
21/004/19210/564/206/001891. Valná hromada pověřila předsedu podpisem Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci: Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří a vzala na 
vědomí předfinancování projektu. 
  
Bod 6. Schválení rozpočtu svazku na rok 2022 - návrh rozpočtu na rok 2022 byl zveřejněn na úředních 
deskách a elektronických úředních deskách všech členských obcí po dobu minimálně 15 dní až dosud. 
Připomínky k návrhu rozpočtu nebyly. Předseda vyzval přítomné k schválení předloženého návrhu 
rozpočtu na rok 2022 (viz příloha 2). 
 
Hlasování: pro:  8   hlasů,     proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů 
Usnesení č. 4: Valná hromada svazku schválila rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2022: Příjmy i 
výdaje ve výši 681 400 Kč dle zveřejněného návrhu (viz příloha 2).  Závazný ukazatel rozpočtu je 
paragraf.  
 
Bod 7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu svazku na 2023 – 2024 dle předloženého návrhu 
(viz příloha 3) předseda požádal přítomné o schválení tohoto výhledu rozpočtu. 
 
Hlasování: pro:       8     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 5: Valná hromada schválila střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na 2023 – 2024 dle 
předloženého návrhu  (viz příloha 3). 

 
Bod 8. Rozpočtové opatření č. 3/2021 –  schválil dne 8.11.2021 předseda svazku. Bližší informace 
podala účetní. Valná hromada vzala Rozpočtové opatření č. 3/2021 na vědomí (viz příloha 4). V tomto 
bodě požádal předseda o předání pravomoci schvalovat rozpočtová opatření roku 2022 bez omezení. 
 
Hlasování: pro:       8     hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 6: Valná hromada schválila předání pravomoci schvalovat rozpočtová opatření r. 2022 
předsedovi svazku bez omezení. 
 
Bod 9. Diskuse – předseda seznámil přítomné se schůzkou  Asociace DSO JMK s 7 zakládajícími svazky 
a 198 obcí JMK. Vstup do Asociace dobrovolných svazků obcí JMK bude předložen jako bod na příštím 
jednání valné hromady. 
 
Bod 10. Závěr - předseda svazku poděkoval zúčastněným starostům a ukončil jednání valné hromady 
v 15.00 hodin. 

Zapsala Radka Trenzová dne 30. 11. 2021 
 
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

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


