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Zápis z jednání Valné hromady Svazku obcí Mezihoří, která se 

konala dne 14. 12. 2022 od 14.00 hodin v Obecním domě ve Snovídkách 
  
Program jednání:  
 

1.      Zahájení a prezence členů Valné hromady 
2.      Volba ověřovatelů zápisu 
3.      Doplnění a schválení programu  
4.      Rozpočet svazku na rok 2023 
5.      Střednědobý výhledu rozpočtu na rok 2024 – 2025 
6.   Nabídka letáků pro občany 
7.      Dotační výzvy 
8.      Diskuse 

 9.      Závěr 
 
Bod 1. Zahájení a prezence členů Valné hromady – předseda Miloslav Masařík zahájil valnou 
hromadu přivítáním v 14.00 hodin. Bylo přítomno 7 zástupců členských obcí, a proto předseda 
konstatoval, že účast nadpoloviční většiny členských obcí znamená, že je valná hromada 
usnášeníschopná. Předseda vyzval přítomné členy valné hromady k podpisu v prezenční listině (viz 
příloha č. 1 k zápisu). 

 
Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu - předseda navrhl tyto ověřovatele zápisu: starostu Nemochovic 
pana Lubomíra Hofírka a starostu Chvalkovic ing. Tomáše Pelku. 
 
Hlasování: pro:    7    –  zdržel se: 0  – proti:  0 
Usnesení č. 1: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu dle návrhu předsedy. 

 
Bod 3. Doplnění a schválení programu – nikdo ze zúčastněných neměl připomínky a nechtěl doplnit 
body programu, proto dal předseda schválit program dle zveřejněného návrhu. 
 
Hlasování: pro:   7    –  zdržel se: 0  – proti:  0 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program dle zveřejněného návrhu. 
 
Bod 4. Schválení rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2023 - návrh rozpočtu na rok 2023 byl 
zveřejněn na úředních deskách a elektronických úředních deskách všech členských obcí po dobu 
minimálně 15 dní tj. od 28. 11. 2022 až dosud. Připomínky k návrhu rozpočtu nebyly. Předseda vyzval 
přítomné k schválení předloženého návrhu rozpočtu na rok 2023 ve výši - příjmy  637 600 Kč, výdaje 
ve výši 662 600 Kč a financování schodku rozpočtu ve výši 25 000 Kč (viz příloha 2).  Závazný ukazatel 
rozpočtu navrhl schválit na paragrafy. 
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Hlasování: pro:    7   –  zdržel se: 0  – proti:  0 
 
Usnesení č. 3: Valná hromada svazku schválila rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2023 dle návrhu 
rozpočtu, který byl zveřejněn ve všech členských obcích po dobu minimálně 15 dní tj. od 28.11.2022 
až dosud s příjmy ve výši 637 600 Kč, výdaji ve výši 662 600 Kč a s financováním schodku rozpočtu ve 
výši 25 000 Kč, který bude kryt ze zůstatku finančních prostředků na účtech svazku z minulých let (viz 
příloha 2).  Závazný ukazatel rozpočtu je paragraf.   
 
Bod 5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu svazku na 2024 – 2025 dle předloženého návrhu 
(viz příloha 3). Předseda požádal přítomné o schválení výhledu rozpočtu dle zveřejněného návrhu. 
 
Hlasování: pro:    7    –  zdržel se: 0  – proti:  0 
 
Usnesení č. 4: Valná hromada schválila střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na 2024 – 2025 dle 
předloženého návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2024 – 2025, 
který byl zveřejněn po dobu minimálně 15 dní tj. od 28.11.2022 až dosud na úředních deskách všech 
členských obcí  (viz příloha 3). 
 
V rámci rozpočtu provozních výdajů svazku předseda navrhl hlasovat o možnosti pronájmu a 
umístění pracovního místa manažerky s tím, že pronájem kanceláře bude v Rostěnicích v sídle MAS 
Vyškovsko v prostorách OÚ Rostěnice č.p. 109 od ledna 2023.  Nájem činí 43 200 Kč ročně. Po diskusi 
nechal předseda hlasovat o souhlasu s nájmem kanceláře v Rostěnicích. 
 
Hlasování: pro:    2    –  zdržel se: 2  – proti:  3 
 
Usnesení č. 5: Valná hromada neschválila pronájem kanceláře v budově OÚ Rostěnice a sídle MAS 
Vyškovsko na adrese Rostěnice č. p. 109 pro manažerku svazku. 
 
Bod 6. Nabídka letáků pro občany – představila manažerka svazku a předala starostům letáky pro 
jejich občany.   
  
Úkol: starostové jsou pověřeni distribucí letáků do všech domácností ve své obci a zveřejněním         
na webových stránkách obce. Tímto bude naplněn závazek šířit osvětu občanů v úsporách energií.  
 
Bod 7. Dotační výzvy – manažerka oznámila, že všechny vyhlášené výzvy představila na předcházející 
valné hromadě, další nové výzvy nejsou vyhlášené. 
 
Bod 8. Diskuse:  

 Předseda připomněl potřebu technického zázemí - funkčního počítače a kancelářských potřeb 
pro manažerku svazku, které bude řešeno dle aktuálních potřeb a dále seznámil přítomné se 
seminářem pořádaným JMK dne 12. 12. 2022  ohledně dotací z rozpočtu JMK na rok 2023. 

 Předseda v rámci přípravy inventarizace navrhl převod drtičů pořízených v roce 2015 z dotace 
OPŽP obcím Brankovice, Milonice, Nemotice, Nesovice a Snovídky. Poté vyzval přítomné 
k hlasování o schválení bezúplatného převodu 5 ks drtičů do majetku výše uvedených obcí. 

 
Hlasování: pro:    7    –  zdržel se: 0  – proti:  0 
 
Usnesení č. 6: Valná hromada schválila bezúplatný převod 5 drtičů v pořizovací ceně 119 790 Kč/ks, 
tj. celkem 598 950 Kč do majetku obce Brankovice, Milonice, Nemotice, Nesovice a Snovídky. 



 Ing. Jaromír Handl navrhl, že by přivítal, aby svazek znovu zažádal o dotace na kompostéry. 
Starostové se k této žádosti přidali a rozvinula se diskuse s nutností upřesnit potřeby 
jednotlivých obcí svazku. Proto předseda vyzval přítomné k hlasování o podání žádosti o 
dotaci na pořízení kompostérů, nádob na dešťovou vodu a komunální techniku dle 
požadavků jednotlivých obcí z dotací z OPŽP případně z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 
Úkol: manažerka zjistí zájem jednotlivých obcí o konkrétní předměty k podání žádosti o dotaci         
na pořízení kompostérů (a příslušenství k likvidaci bioodpadů), nádob na dešťovou vodu a další dle 
požadavků jednotlivých obcí z dotací z OPŽP případně z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Termín: leden, únor 2023 
 
Bodu 11. Závěr - předseda ukončil jednání v 16.00 hodin. 
 
Ve Snovídkách 16. 12. 2022 
 
 
 
 

Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 
 

 
 
 
Zapsala: Radka Trenzová…..………………………………… 
 
Ověřili:  
 
Lubomír Hofírek  ….………………………………… 
 
Ing. Tomáš Pelka ……………………………………… 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 


