
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 15. 3. 2022 
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. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2021 
5. Mobiliář pro SO Mezihoří – schválení smluv k návratné finanční výpomoci 
6. Dohoda o zpracování mzdové agendy 
7. Rozpočtové opatření r. 2022 
8. Zpráva kontrolní komise 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
Bod 1. Zahájení, prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 13.30 hodin a přivítal přítomné 
účastníky jednání v počtu 10 členů viz. prezenční listina v příloze (příloha 1). Valné hromady se 
účastní nadpoloviční většina členů svazku.   

Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu -   ověřovatele zápisu navrhl předseda svazku s členy:    Jitka 
Chramostová a ing. Kamila Ohnoutková.  Předseda požádal o schválení ověřovatelů zápisu. 

Hlasování: pro:   10 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  18.2.2022. 
 
Hlasování: pro:     10 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program jednání dle zveřejněného návrhu ze dne 
18.2.2022. 
 
Bod 4. Předseda svazku Miloslav Masařík předložil ke schválení účetní závěrky SO Mezihoří 
sestavenou k 31.12.2021 – předseda vyzval k hlasování a schválení účetní závěrky svazku k 
31.12.2021. 



 
Hlasování: pro:  10  hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 3: Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila účetní závěrku SO Mezihoří 
sestavenou k 31.12.2021 bez výhrad. 
 

 V tomto bodě požádal předseda přítomné ke schválení závěrečného účtu svazku za 
rok 2021, který je zveřejněn na úředních deskách všech obcí od  21.2.2022 dosud. 

 
Hlasování: pro:  10  hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 4: Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila závěrečný účet svazku za rok 
2021 bez výhrad. 
 
Bod 5. Schválení financování projektu Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří: 

a) schválení smluv k návratné finanční výpomoci – byly předloženy smlouvy o finanční 
výpomoci s městysem Brankovice a obcemi Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, 
Nemochovice, Nemotice, Nesovice a  Snovídky. Poté předseda vyzval k hlasování o 
schválení těchto smluv k návratné finanční výpomoci. 
 

Hlasování: pro:  10  hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 5: Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila smlouvy o návratné finanční 
výpomoci s městysem Brankovice a obcemi Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, 
Nemochovice, Nemotice, Nesovice a  Snovídky na financování projektu Doplnění mobiliáře 
pro SO Mezihoří dle předloženého návrhu. 
 

b) Schválení nevratného transferu – příspěvku od obcí ve výši 20 % z ceny pořízeného 
mobiliáře – u výše uvedených obcí zapojených do projektu financování projektu 
Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří byla schválena výše transferu na dofinancování 
projektu. 

 
Hlasování: pro:  10 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 6: Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila výši nevratného transferu od 
obcí k financování projektu: Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří dle návrhu. 
  
Bod 6. Dohoda o zpracování mzdové agendy – přednesl předseda s dotazem, zda 
některá členská obec má kapacitu a programové vybavení ke zpracování mzdové 
agendy. Vzhledem k tomu, že se žádná obec nepřihlásila k možnosti zpracování a svazek 
by musel nakoupit programové vybavení, přistoupili členové ke schválení Dohody o 
zpracování mzdové agendy od MěÚ Bučovice.  
 
Hlasování: pro:  10   hlasů,     proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů 
Usnesení č. 7: Valná hromada svazku schválila Dohodu o zpracování mzdové agendy 
mezi Svazkem obcí Mezihoří a Městem Bučovice, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 
Bučovice, IČ 00291676. 
 



Bod 7. Rozpočtové opatření č.1/2022 a 2/2022, které dle předané pravomoci schválil 
předseda svazku. VH bere na vědomí. 
  
Bod 8. Zpráva kontrolní komise přednesla účetní. Jednalo se o kontrolu hospodaření za rok 
2021 – kontrolu účetní závěrky k 31.12.2021 a návrhu závěrečného účtu zveřejněného na 
všech úředních deskách obcí, kontrolu zápisů z  jednání valné hromady (viz příloha č. 4) 
 
Bod 9. Diskuse : 
 

 Kateřina Hálová přednesla zprávu s aktuálními výzvami o dotace pro obce, proběhla 
diskuse na toto téma. 

 Předseda dal k diskusi téma odpadů a služeb firmy RESPONO Vyškov, a.s. – bez závěru 

 Předseda seznámil starosty s nabídkou nabíjecích stanic u cykloodpočívadel, od 
přítomných nebyl žádný zájem o tuto nabídku 
 

Bod 10. Závěr:  Předseda svazku poděkoval zúčastněným starostům a ukončil jednání valné 
hromady v 15.30 hodin. 

Zapsala Radka Trenzová dne 15. 3. 2022 
 
 
 
 
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jitka Chramostová …………………………………………………………….. 
 
 
 
ing. Kamila Ohnoutková ………………………………………………………. 
 


