
 

Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

Telefon: 517 367 523               

Bankovní spojení:  35-4452420207/0100 

IČ:   75070065   

Valná hromada Svazku obcí Mezihoří, která se konala dne  7. 9. 2022 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. Vyhodnocení projektu Mobiliář pro SO Mezihoří  
5. Aktuální dotační tituly 
6. Hospodaření, rozpočet a rozpočtové změny  
7. Webové stránky od Galileo Corporation s.r.o. 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 
Bod 1. Zahájení, prezence účastníků – předseda zahájil jednání v 13.30 hodin a přivítal 
přítomné účastníky jednání v počtu 11 členů (viz příloha č. 1). Zápisem z jednání pověřil 
účetní svazku. 
  
Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu- předseda navrhl k ověření zápisu paní Jitku Chramostovou 
a Ing. Kamilu Ohnoutkovou a vyzval ke schválení těchto 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 – nikdo k programu neměl připomínky, proto předseda  
požádal o schválení programu jednání dle návrhu programu doručeného všem starostům 
členských obcí e-mailem a zveřejněného na webových stránkách svazku dne  31.8.2022. 
 
Hlasování: pro:     11 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program jednání dle zveřejněného návrhu ze dne 
31.8.2022. 
 
Bod 4. Vyhodnocení projektu Mobiliář pro SO Mezihoří – provedla manažerka svazku paní 
Kateřina Hálová, která seznámila přítomné podrobně s realizací projektu, který je 
financovaný z dotace z Programu rozvoje venkova ČR. 
 
Bod 5. Aktuální dotační tituly - provedla manažerka svazku paní Kateřina Hálová, která 
připravila seznam aktuálních výzev (příloha č. 2) a odpověděla na dotazy.    
 
Bod 6. Hospodaření, rozpočet a rozpočtové změny – účetní svazku nejprve seznámila 
s provedenou rozpočtovou změnou č. 1, kterou vzala valná hromada na vědomí a poté 



podrobně seznámila s hospodařením svazku k  31. 8. 2022. Dále přečetla zprávu 
z jednání kontrolní komise a upozornila na schodek a chybějící finance na dofinancování 
výdajů rozpočtu do konce roku. Předseda vyzval přítomné k schválení změny rozpočtu 
na rok 2022 a to navýšení členského příspěvku na rok 2022 od obcí o 40 Kč/obyvatele. 
 
Hlasování: pro:     10 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 1 hlasů. 
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila změnu v rozpočtu na rok 2022 to navýšení 
členského příspěvku na rok 2022 od obcí o 40 Kč/obyvatele.  
 

Předseda požádal starosty, aby tuto změnu co nejdříve provedli ve své obci a navýšený 
členský příspěvek uhradili nejpozději do 31.10.2022. 
 
Bod 7. Webové stránky od Galileo Corporation s.r.o. – tvorbu web.stránek pro svazek a další 
produkty této firmy došel představit pan Petr Novák, obchodní zástupce firmy, tel. č. 
778 529 402.  
 
Bod 8. Diskuse – proběhla živá diskuse zejména na téma fungování služeb RESPONA, vývoz 
popelnic a nová evidence vývozu odpadů se zavedením čipů. 
 
Bod 9. Závěr – předseda poděkoval všem přítomným za účast na dnešní valné hromadě a 
vzhledem k volbám do obecního zastupitelstva poděkoval i za uplynulou práci ve svazku 
končícím starostům.  
 

Zapsala Radka Trenzová dne 8.9.2022 
 
 
 
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

 
 
 

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


