
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 18.1.2023 v Obecním 
domě ve Snovídkách   
  
Program jednání:  

1.      Zahájení a prezence členů Valné hromady 
2.      Volba ověřovatelů zápisu 
3.      Doplnění a schválení programu  
4.    Rozpočtové změny a hospodaření roku 2022 
5.      Smlouvy o převodu majetku – zahradní drtiče 
6.      Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce kompostérů a drtiče z roku 2012 
7.      Zpráva o výsledku inventarizace majetku, návrh na vyřazení 
8.      Dotační výzvy 
9.      Diskuse 

 10.    Závěr 
 
Bod 1. Zahájení, prezence účastníků – předseda svazku Miloslav Masařík zahájil jednání v 13.30 hodin a 
přivítal přítomné účastníky jednání v počtu 10 členů viz prezenční listina v příloze (příloha 1). Valná  
hromada je usnášeníschopná z důvodu účasti nadpoloviční většiny členů svazku.   

Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu -   předseda navrhl tyto členy jako ověřovatele:     Bc. Veronika 
Škeříková a Vítězslav Hroza a poté požádal o schválení navržených ověřovatelů. 

Hlasování: pro:   10 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 1: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu ve složení Bc. Veronika Škeříková a Vítězslav 
Hroza. 
 
Bod 3. Doplnění a schválení programu  - předseda  požádal o schválení programu jednání dle návrhu, 
který byl doručen všem starostům členských obcí e-mailem a který byl zároveň zveřejněn na webových 
stránkách svazku dne  11. 1. 2023. 
 
Hlasování: pro:     10 hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program jednání dle zveřejněného návrhu programu     ze dne 
11. 1. 2023. 
 
Bod 4. Rozpočtové změny a hospodaření  roku  2022 - předseda předal slovo účetní, která seznámila 
přítomné s hospodařením svazku v roce  2022 a s Rozpočtovou změnou 2/2022, kterou předseda 
schválil na základě předaných pravomocí dle usnesení č. 10 ze dne 23.11.2022. Valná hromada vzala 
rozpočtovou změnu 2/2022 na vědomí (viz příloha 2).  
 
Bod 5. Smlouvy o převodu majetku – na základě usnesení valné hromady svazku č. 6 ze 
dne 14.12.2022 o převodu drtičů  byly uzavřeny Smlouvy o převodu majetku na bezúplatný převod    
5 kusů drtičů v  pořizovací ceně 119 790 Kč/kus obcím Brankovice,  Milonice, Nemotice, Nesovice a 
Snovídky. Předseda vyzval přítomné k hlasování a schválení smluv o převodu drtičů do majetku výše 
uvedených obcí. 



 
Hlasování: pro:  10  hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 3: Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku 
č. 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 a 5/2022 na bezúplatný převod 5 kusů drtičů v pořizovací ceně 
119 790 Kč/kus obcím Brankovice, Milonice, Nemotice, Nesovice a Snovídky. 
 
Bod 6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce kompostérů a drtiče, které byly pořízeny v roce 2012 
z dotace OPŽP a za přispění obcí Brankovice, Hvězdlice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, 
Nemotice, Nevojice a Snovídky. Jedná se o soubor kompostérů v pořizovací ceně  1 673 682 Kč a 
drtiče DV 70 v pořizovací ceně  65 471 Kč. Dodatek č. 2 ruší převod  kompostérů a drtiče do majetku 
výše uvedených obcí pro úplné opotřebení majetku, který je navržen k likvidaci. Předseda požádal o 
hlasování a schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce kompostérů a drtiče z roku 2012. 
 
Hlasování: pro:  10  hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 4: Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila Dodatky č. 2 ke Smlouvám o výpůjčce 
kompostérů a drtiče s obcí Brankovice, Hvězdlice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, 
Nemotice, Nevojice a Snovídky z roku 2012. 
 
Bod 7. Zpráva o výsledku inventarizace majetku obsahuje zápis z provedené inventarizace majetku, 
závazků a pohledávek ke dni 31.12.2022, který byl proveden inventarizační komisí . Předseda 
předložil návrh inventarizační komise na vyřazení majetku na základě provedené inventarizace 
majetku k 31.12.2022 a to souboru kompostérů ve výši 1 673 682 Kč a drtiče DV 70 ve výši  65 471 Kč, 
tj. majetek v celkové výši  1 739 153 Kč a vyzval přítomné k hlasování o schválení návrhu na vyřazení. 

 
Hlasování: pro:  10  hlasů,  proti: 0 hlasů,   zdržel se hlasování: 0 hlasů. 
Usnesení č. 5: Valná hromada Svazku obcí Mezihoří schválila vyřazení majetku svazku a to souboru 
kompostérů ve výši 1 673 682 Kč a drtiče DV 70 ve výši 65 471 Kč jako zcela opotřebeného majetku 
v pořizovací ceně 1 739 153 Kč z majetku svazku likvidací. 
 
Bod 8.  Dotační výzvy – předseda vyzval manažerku k seznámení se zprávou o aktuálních dotačních 
výzvách pro obce. Manažerka podala bližší informace k výzvám a odpověděla na dotazy starostů. 
 
Bod 9. Diskuse proběhla pro zájem o aktuální výzvu k dotaci z OPŽP na pořízení kompostérů a drtičů. 
Úkol: starostové písemně zašlou manažerce požadovaný počet kompostérů, kvůli stanovení výše 
dotace a přípravě na žádosti o dotaci nejpozději do 10.2.2023. 

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

Zapsala Radka Trenzová dne 20. 1. 2023 
 

Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Bc. Veronika Škeříková …………………………………………………………….. 
 
 
Vítězslav Hroza…………………….………………………………………………………. 


