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Zápis z Valné hromady Svazku obcí Mezihoří, která se konala     
dne 23. 11. 2022 od 14.00 hodin v Obecním domě Snovídky 

 
Program:  

1.      Zahájení a prezence členů Valné hromady 
2.      Volba ověřovatelů zápisu 
3.      Doplnění a schválení programu  
4.      Volba předsedy svazku 
5.      Volba místopředsedů 
6.      Volba kontrolní komise 
7.      Návrh rozpočtu svazku na rok 2023 
8.      Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2025 
9.      Rozpočtové opatření 3/2022, pravomoc k schvalování rozpočt. opatření 

10.      Diskuse 
11.      Závěr 

 
Bod 1. Zahájení a prezence členů Valné hromady – předseda Miloslav Masařík zahájil valnou 
hromadu přivítáním a představením nově zvolených starostů. Po úvodní řeči proběhla prezence 
přítomných 13 starostů s tím, že byla účast všech členských obcí (viz příloha č. 1 k zápisu). 

 
Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu - předseda navrhl tyto ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ohnoutková a 
Vítězslav Hroza.  
 
Hlasování: pro:    13     –  zdržel se: 0  – proti:  0 
Usnesení č. 1: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu dle návrhu. 

 
Bod 3. Doplnění a schválení programu – nikdo ze zúčastněných neměl připomínky a nechtěl doplnit 
body programu, proto dal předseda schválit program dle návrhu. 
 
Hlasování: pro:     13    –  zdržel se: 0  – proti:  0 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program dle návrhu. 
 
Bod 4. Volba předsedy svazku - do funkce předsedy svazku byl členy navržen Miloslav Masařík, který 
tento návrh akceptoval a vyzval k hlasování a schválení navrženého kandidáta na předsedu svazku:  
 
Hlasování: pro:   12      –  zdržel se:  1  – proti:  0 
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila předsedu Svazku obcí Mezihoří, kterým byl na volební 
období 2022 – 2026 zvolen Miloslav Masařík. 
 
Bod 5. Volba místopředsedů svazku: 

a) do funkce 1. místopředsedy svazku byl navržen Ing. Jaromír Handl, předseda  vyzval  členy 
k schválení navrženého kandidáta: 
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Hlasování: pro:   12      –  zdržel se: 1  – proti:  0 
Usnesení č. 4: Valná hromada schválila 1. místopředsedu Svazku obcí Mezihoří, kterým byl na 
volební období 2022 – 2026 zvolen Ing. Jaromír Handl. 

 
b) do funkce 2. místopředsedy svazku byl předsedou navržen Vítězslav Hroza. Předseda  vyzval  

členy k schválení navrženého kandidáta: 
 
Hlasování: pro:    12     –  zdržel se: 0  – proti:  1 
Usnesení č. 5: Valná hromada schválila 2. místopředsedu Svazku obcí Mezihoří, kterým byl na 
volební období 2022 – 2026 zvolen Vítězslav Hroza. 

 
Bod 6. Volba kontrolní komise – návrh na složení členů komise předložil předseda v tomto složení: 

 Ing. Anežka Neužilová 

 Ing. Vladimír Procházka  

 Ing. Zdeněk Tejkal 

 Ing. Kamila Ohnoutková 

 Lubomír Hofírek 
Předseda vyzval přítomné k hlasování o navržených členech kontrolní komise. 
 
Hlasování: pro:    12     –  zdržel se: 0  – proti:  1 
Usnesení č. 6: Valná hromada schválila členy kontrolní komise na volební období 2022 - 2026 dle 
návrhu  ve složení :   Ing. Anežka Neužilová,  Ing. Vladimír Procházka, Ing. Zdeněk Tejkal,  Ing. Kamila 
Ohnoutková a  Lubomír Hofírek. 
 
Předseda předložil návrh na předsedu kontrolní komise, kterým navrhl  Ing. Kamilu Ohnoutkovou a 
poté požádal o hlasování a odsouhlasení návrhu. 
 
Hlasování: pro:    11     –  zdržel se:  2 – proti:  0 
Usnesení č. 7: Valná hromada schválila předsedkyni kontrolní komise, kterou byla na volební období 
2022 – 2026 zvolena Ing. Kamila Ohnoutková. 
 
Bod 7. Návrh rozpočtu svazku na rok 2023 s návrhem příspěvku od obcí ve výši  100 Kč/obyvatele 
s celkovým příjem ve výši 637 600 Kč, celkovými výdaji ve výši 662 600 Kč a dokrytím schodku 
rozpočtu z finančních prostředků na účtu ve výši 25 000 Kč (viz příloha č. 2). 
 
Hlasování: pro:     13    –  zdržel se: 0  – proti:  0 
Usnesení č. 8: Valná hromada svazku schválila návrh rozpočtu svazku na rok 2023 s výší s příjmů 
637 600 Kč, výdajů 662 600 Kč a financováním ve výši 25 000 Kč. 
Úkol: Starostové obcí zajistí zveřejnění návrhu rozpočtu svazku na úřední desce  a elektronické úřední 
desce obce do doby schvalování rozpočtu valnou hromadou – to znamená zveřejní nejpozději 
28.11.2022 po dobu minimálně do 15.12.2022 včetně. 

 
Bod 8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 – 2025 jako vyrovnaný rozpočet s příjmy i 
výdaje ve výši 662 600 Kč (viz příloha č. 3). 
 
Hlasování: pro:     13    –  zdržel se: 0  – proti:  0 
Usnesení č. 9: Valná hromada svazku schválila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 
2025 s příjmy i výdaje ve výši 662 600 Kč. 
Úkol: starostové obcí zajistí zveřejnění na úřední desce své obce a elektronické úřední desce obce do  
projednání – to znamená zveřejní nejpozději 28.11.2022 po dobu minimálně do 15.12.2022 včetně. 



 
Bod 9. Rozpočtové opatření 3/2022 – předseda předal valné hromadě na vědomí schválené 
rozpočtové opatření č. 3/2022 (viz příloha č. 4) a požádal přítomné členy k schválení a předání 
pravomoci schvalovat rozpočtová opatření na celé volební období 2022 – 2026. 

 
Hlasování: pro:     13    –  zdržel se: 0  – proti:  0 
Usnesení č. 10: Valná hromada svazku předala pravomoc schvalovat rozpočtová opatření na volební 
období 2022 – 2026 předsedovi svazku bez omezení s tím, že na nejbližším jednání valné hromady 
předloží rozpočtová opatření členům na vědomí. 
 
Bod 10. Diskuse – starostové se shodli na termínu jednání další Valné hromady dne 14.12.2022 od 
14.00 hodin v Obecním domě Snovídky.  Poté proběhla neformální diskuse. 

 
Bodu 11. Závěr - předseda ukončil jednání v 16.00 hodin. 
 
Ve Snovídkách 24. 11. 2022 
 
 
 
 

Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 
 

 
 
Zapsala: Radka Trenzová…..………………………………… 
 
Ověřili:  
 
Ing. Kamila Ohnoutková ….………………………………… 

 
Vítězslav Hroza   ……………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


