
 

Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

Telefon: 517 367 523               

Bankovní spojení:   35-4452420207/0100 

IČ:   75070065   

  

Zápis jednání valné hromady Svazku obcí Mezihoří 
konané dne  28. 5. 2020 od 14.00 hodin v Obecním domě Snovídky č. p. 45 

  
Program: 
  

1. Zahájení, prezence účastníků 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Doplnění a schválení programu 
4. Činnost CSS - sazby za práce CSS Mezihoří 
5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci 
6. Rozpočtová opatření 
7. Inventarizace 2019 – vyřazení majetku 
8. Schválení účetní závěrky za rok 2019 
9. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 
10. Diskuse 
11. Závěr 
 
Bod 1. Zahájení a prezence účastníků - předseda zahájil jednání v 14.00 hodin a přivítal přítomné 
účastníky jednání v počtu 7 členů (viz příloha č. 1). Hostem jednání byl starosta obce Košíky pan 
Jaroslav Šlechta, který zastupoval SMO ČR. Zápisem z jednání pověřil účetní svazku. 
 
Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu – předseda navrhl tyto členy na ověřovatele zápisu paní Jitku 
Chramostovou a Ing. Kamilu Ohnoutkovou a poté vyzval přítomné ke schválení ověřovatelů zápisu. 
 
Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 1: Valná hromada schválila navržené ověřovatele zápisu Valné hromady ve složení: Jitka 
Chramostová a Ing. Kamila Ohnoutková. 

Bod 3. Doplnění a schválení programu – pozvánka s programem  jednání valné hromady byla 
zaslána všem členským obcím dne 12.5.2020, kdy byla zároveň zveřejněna na webových stránkách 
svazku. Z přítomných neměl nikdo připomínky k návrhu programu, proto předseda vyzval ke 
schválení programu dle návrhu. 

Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 2: Valná hromada schválila program jednání valné hromady dle návrhu. 

Bod 4. Činnost CSS - schválení sazby za práce CSS Mezihoří: 

a) Sazba za služby pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení GDPR dle uzavřených 
smluv. K dnešnímu dni vykonává pověřenec službu 11 obcím: Dobročkovice, Chvalkovice, 
městys Hvězdlice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nevojice, 



Snovídky a Uhřice. Předseda svazku navrhl účtovat od června 2020 za služby pověřence 
měsíční sazbu ve výši 400 Kč/měsíc. Po diskusi nechal tuto sazbu schválit přítomnými členy. 

 
Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 3: Valná hromada schválila sazbu za služby pověřence vyplývající z Nařízení GDPR pro 
obce ve výši 400 Kč/měsíc. 

b) Sazba za vyhotovení Studie proveditelnosti k projektům podpořených dotací a to v případě 
nároku a uplatnění z dotace. Předseda předložil ke schválení sazbu ve výši 400 Kč/hodinu.  

Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 4: Valná hromada schválila sazbu za práce Centra společných služeb Mezihoří za služby 
zhotovení Studie proveditelnosti k projektům podpořenými z dotace ve výši 400 Kč/hodinu.  

c) Byl podán návrh sazby za služby Centra společných služeb Mezihoří  týkající se  podání 
žádosti o dotaci, vedení výběrového řízení a závěrečného vyúčtování dotace pro ostatní 
mimosvazkové obce, kdy za služby byla dosud účtována sazba dle usnesení č. 3 ze dne 
20.6.2019 ve výši 300 Kč/hodinu. Nyní byla sazba navýšena na 400 Kč/hodinu. Sazba za 
úspěšnost v případě přiznání dotace zůstává ve výši 4 % ze skutečně vyčerpané dotace. 
V případě služeb pro neziskové organizace bude tato sazba schvalována individuálně. 

Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 5: Valná hromada schválila sazbu za práce Centra společných služeb Mezihoří – služby 
týkající se  podání žádosti o dotaci, vedení výběrového řízení a závěrečného vyúčtování dotace pro 
ostatní mimosvazkové obce ve výši 400 Kč/hodinu. Dále bude účtována sazba za úspěšnost 
v případě přiznání dotace ve výši  4 % ze skutečně vyčerpané dotace. 

Bod 5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci ze SMO ČR při realizaci projektu „Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze dne 22.7.2016 na přijetí dotace na 
mzdu pro 1 pracovní místo na pozici odborný pracovník CSS. Pracovní poměr je sjednán na dobu 
určitou do 31. 12. 2020. 

Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 6: Valná hromada schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci 
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze dne 22.7.2016. 
 
Bod 6. Rozpočtová opatření jsou vždy zveřejňována na webových stránkách svazku a byla v tištěné 
podobě předána členům svazku. Předseda dle své pravomoci schválil opatření číslo: 3/2019, 1/2020 
a Změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2020. Nyní požádal účetní o informaci ke změnám rozpočtu a valnou 
hromadu o vzetí na vědomí. VH bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2019, 1/2020  a Změnu 
rozpisu rozpočtu č. 1/2020 (viz příloha č. 2 a 3). 

Bod 7. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2019  byla provedena inventarizační 
komisí ve složení: Miloslav Masařík, ing. Antonín Hroza a Radka Trenzová. Na jednání valné 
hromady byl předložen návrh k vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku z důvodu nepřijetí 
žádané dotace a zrušení záměru u těchto projektů:  

 projekt Cyklistická lávka přes silnici I/50 u Nevojic – hodnota NHM ve výši 473 644 Kč a 

 projekt Pohodlně a bezpečně v Mezihoří – úprava zpevněné plochy na točně v Nemoticích - 
hodnota NHM ve výši 23 800 Kč. 



Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 7: Valná hromada schválila vyřazení výše uvedeného nedokončeného dlouhodobého 
majetku dle návrhu na vyřazení nepotřebného materiálu ze dne 22. 1. 2020 (viz příloha č. 4). 

Bod č. 8. Schválení účetní závěrky za rok 2019 - účetní závěrka za rok 2019 se skládá se z Rozvahy ke 
dni 31.12.2019, Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 a Přílohy ke dni 31.12.2019. Tyto sestavy 
byly předloženy členům valné hromady ke schválení. 

Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 8: Valná hromada schválila účetní závěrku Svazku obcí Mezihoří za rok 2019 bez výhrad. 

Bod 9. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 – návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří byl 
zveřejněn na webových stránkách svazku a dále na úřední desce a elektronické úřední desce všech 
13 členských obcí dne 30. 3. 2020, kde je zveřejněna dosud. Předseda požádal o případné 
připomínky a námitky. Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek, a proto vyzval předseda členy 
schválit závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2019 bez výhrad.  

Hlasování: pro:  7  hlasů; proti:  0 hlasů; zdržel se hlasování: 0  hlasů. 
Usnesení č. 9: Valná hromada schválila závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2019 dle 
zveřejněného návrhu bez výhrad. 
 
Bod 10. Diskuse: Plná moc na valnou hromadu RESPONA – předseda připomněl přítomným termín 
jednání valné hromady RESPONA Vyškov, které se uskuteční dne 19. 6. 2020 a doporučil předat 
plnou moc k zastoupení starostovi Bučovic. 

Bod 11. Závěr: po projednání všech bodů včetně diskuse ukončil předseda jednání valné hromady 
svazku v 15.30 hodin. 

  
Ve Snovídkách dne 31. 5. 2020 
 
Zapsala: Radka Trenzová………..…………………….………… 
 
Ověřili:   
 
Jitka Chramostová …………………………………………………… 
 
 
ing. Kamila Ohnoutková ……………………………………….…… 
 
 

…………..…………………………………………..….. 
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

 


