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Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych Vám touto cestou, i když opožděně, popřál hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních i 

profesních úspěchů v roce 2018.  

Dostává se vám do rukou další vydání informačního zpravodaje, který vydává Svazek obcí Mezihoří spolu s 

Centrem společných služeb v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“.  

Tento, v pořadí již čtvrtý, Informační zpravodaj je proto věnován jak výsledkům činnosti zmíněného centra, 

tak aktuálnímu dění na území svazku. Dozvíte se v něm o projektech, které se v jednotlivých obcích na úze-

mí Svazku obcí Mezihoří podařilo v loňském roce realizovat, i o projektech teprve připravovaných. 

Doufám, že nám i nadále zachováte svoji přízeň a budete sledovat dění v našem regionu. 

   Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

sídlo:     Obecní úřad Nemotice  
    Nemotice 66 
    683 33 Nesovice 

adresa:     Snovídky 1 
    683 33 Nesovice  

e-mail: obecniurad@snovidky.cz  
www.somezihori.cz 

Miloslav Masařík 
předseda svazku 
tel. 517 367 523 
       733 686 376 

Svazek obcí Mezihoří  

adresa:  Rostěnice 109 
                Rostěnice-Zvonovice 
       682 01 Vyškov 

e-mail: cssmezihori@seznam.cz  
tel.:       734 692 132 

Kateřina Hálová 
manažer CSS 

Ing. Milena Burešová 
specialista pro rozvoj mikroregionu 

Radka Trenzová 
specialista pro rozvoj mikroregionu 

Shrnutí činnosti Centra společných služeb  

Činnost centra společných služeb (CSS) vychází zejména z potřeb a požadavků 
vedení svazku obcí a jednotlivých členských obcí.  
Od vzniku centra v srpnu 2016 je největší zájem o služby v oblasti dotačního pora-
denství. V loňském roce se centrum podílelo na zpracování celkem 14 žádostí 
o dotaci z nejrůznějších dotačních titulů. Poslední se dokončovaly těsně před 
vánocemi.  
Ne všechny byly samozřejmě úspěšné a na výsledek některých dosud čekáme. 
V tuto chvíli se však můžeme pochlubit 8 úspěšnými žádostmi, které přinesly 
do území svazku celkem přes 2 miliony korun. 
Schválením žádosti však práce centra samozřejmě nekončí. Pokud o to má obec 
zájem, může jí centrum pomoci i s administrací a vyúčtováním žádosti. V loňském 
roce tuto možnost využila například obec Nevojice, které centrum pomáhalo 
s vyúčtováním dotace na rekonstrukci hřbitovní zdi.  
Centrum může obcím pomoci také s přípravou a realizací výběrového řízení. 
Další činností, se kterou může centrum obcím svazku pomoci, je tvorba strategic-
kých dokumentů. Začátkem roku jsme dokončili Program rozvoje obce Nevojice a 
v průběhu roku jsme zpracovali strategický dokument i pro obec Chvalkovice. 
Aktualizovala se také strategie svazku, kde k největším změnám došlo v kapitole 
věnované plánovaným akcím a projektům obcí. 
Náplní činnosti centra je i administrativní podpora veřejné správy. Sledujeme 
povinnosti obcí v této oblasti, a poskytujeme obcím aktuální informace. Snažíme 
se také předcházet možným pochybením. V loňském roce jsme se zaměřili např. 
na oblast poskytování informací podle zákona o volném přístupu k informacím, 
kontrole povinnosti obcí při zveřejňování oznámení veřejných činitelů v Centrál-
ním registru oznámení a nejnověji na chystané zavádění evropské směrnice 
o ochraně osobních údajů. 

Centrum společných služeb  

Obec Kožušice v průběhu loňského roku nechala opravit místní hasičskou zbrojnici. 

V rámci rekonstrukce, která si vyžádala celkem 610 800 Kč, byla opravena střecha, 

natažena nová fasáda a upraveny vnitřní prostory. Zároveň byla vyměněna vrata, 

instalováno odvětrání garáže zbrojnice a na fasádu přibyl výklenek se soškou 

sv. Floriána, patrona hasičů.  

Obci se na provedení oprav podařilo získat dotaci z programu 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 

Ministerstva zemědělství. 

Hasičská zbrojnice v Kožušicích má nejen nový kabát  
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Ve Snovídkách budou zalévat dešťovkou  

Obec Snovídky získala z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje dotaci na projekt „Pořízení nádob 

na zachycování dešťové vody“. Jeho cílem je zefektivnit hospoda-
ření s vodou na území obce.  
V rámci realizace projektu obec pořídí 65 
ks 1000 l nádrží (tzv. IBC kontejnerů) a 
40 ks 200 l sudů na zachycování dešťové 
vody. Nádoby pak spolu s 20 ponornými 
čerpadly zapůjčí místním domácnostem.  
Do projektu přispějí i členové SDH, kteří 
se zavázali, že zdarma vyčistí 6 studní 

s užitkovou vodou. 
Obec tak chce bojovat s tím, že některé domácnosti zalévají pit-
nou vodou. Ta pak v horkých letních měsících v obci chybí. 
Projekt, do něhož by se mělo zapojit cca 70—80 domácností je 
v současné době ve fázi výběru dodavatele nádob a čerpadel. 

Stránka 2 Informační zpravodaj  

Obce Hvězdlice a Snovídky plánují navá-
zat na projekt „Ozelenění obcí SO Mezi-
hoří“ a pokračovat ve výsadbě ovocných 
stromů. 
Ve Hvězdlicích by rádi obnovili třešňovou 
alej podél silnice z Nových do Starých 
Hvězdlic. Za pomoci členů SDH, OS Staré 
Hvězdlice a dalších dobrovolníků by mělo 
být po levé straně komunikace vysázeno 

celkem 55 stromků. Rozpočet na plánovanou akci je 28 300 Kč.  
Ve Snovídkách plánují vysázet nové stromořadí v délce 480 m po levé 
straně účelové komunikace směrem na Haluzice. SDH spolu s dobrovol-
níky zde vysadí 50 hrušní. Na rozdíl od Hvězdlic, kde s budou sázet 
mladé stromky, chce obec pro výsadbu nakoupit 2-3 leté stromky se 
zapěstovanou korunou a kořenovým balem. Chtějí tak předejít odumí-
rání stromků vlivem sucha v letních měsících. To se projevilo na výši 
předpokládaných nákladů, které jsou odhadovány na 110 tis. Kč. 
Obě obce již podaly žádost o příspěvek do nadačního řízení Stromy 
2018 Nadace ČEZ. Budou-li žádosti o dotaci schváleny, pokryje příspě-
vek nadace převážnou většinu výdajů. 

Stromy se budou sázet i letos 

Ve Chvalkovicích připravují opravu křížů  

Obec Chvalkovice kromě probíhající opravy místní ko-
munikace a veřejného osvětlení v obci, plánuje opravu 
dvou křížů. Kříže pod kaštany na kopci za obcí a kříže u 
silnice na Hvězdlice. Nejsou sice kulturními památkami, 
ale pro místní jsou připomínkou historie regionu i orien-
tačním bodem v krajině. 
V tuto chvíli je již hotový technologický postup a rozpo-

čet opravy, který zpracoval restaurátor 
pan Bohdan Jeřábek. Obec jej použila jako podklad pro 
žádost o dotaci, kterou v těchto dnech podala do dotač-
ního programu na údržbu a obnovu kulturních a venkov-
ských památek Ministerstva zemědělství. Doufejme, že 
se svou žádostí uspěje a získá příspěvek na pokrytí nákla-
dů opravy. Ty jsou odhadovány na 230 tis. Kč. 

Centrum společných služeb Mezihoří spusti-
lo koncem loňského roku provoz facebooko-
vé stránky Mezihoří. 
Dozvíte se na ní o aktuálním dění v obcích 
svazku. A budete-li mít i vy nějakou novinku, 
nebojte se o ni podělit.  

Mezihoří i na facebooku 

Obec Nemochovice se pustila do postupné rekonstrukce areálu 
místního hřbitova.  
V průběhu roku 2016 byla opravena západní a jižní hřbitovní zeď a 
renovací prošla i hřbitovní brána. Stavební práce provedla firma 
Ekostavby Brno a.s., celkové náklady na tuto opravu činily 
677 tis. Kč. Část nákladů ve výši 474 tis. Kč pokryla dotace z pro-
gramu Údržba a obnova kulturního dědictví venkova Ministerstva 
zemědělství, kterou se obci podařilo získat. 
V loňském roce byla dokončena II. etapa opra-
vy hřbitovní zdi a oplocení, kdy byla opravena 
severní a východní zeď hřbitova. Náklady na 
opravu, kterou provedla firma Mira Engenee-
ring z Brna, si vyžádaly cca 738 tis. Kč. Část nákladů ve výši 517 tis. 
Kč pokryla opět dotace Ministerstva zemědělství. 
Letos by v Nemochovicích rádi opravili márnici a chodníky na hřbi-
tově. Žádost o dotaci, která by pokryla alespoň část nákladů, obec 
podá během února. 
 
Kromě toho má obec v plánu opravit na hřbitově i pomník padlým 
partyzánům. Ten je upomínkou na 
tzv. Brankovickou přestřelku, která 
se odehrála dne 3. dubna 1945 
mezi partyzány z místní partyzán-
ské skupiny Olga a německými 
vojáky.  
Bližší informace o této události 
z konce války najdete zde: https://
www.geocaching.com/geocache/
GC2Y6CM_partyzansky-oddil-olga-
brankovicka-prestrelka?guid=abe71a58-540d-4c7c-90e9-
ee687ba199c1 
Na opravu tohoto pomníku má obec v plánu požádat o příspěvek z 
dotačního programu Ministerstva obrany, určeného na péči 
o válečné hroby.  

Rekonstrukce hřbitova v Nemochovicích  

Projekt „Oprava komunikace v obci Nesovice“ byl 

realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 

ČR, z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Oprava místní komunikace v Nesovicích 
dokončena, obec chce opravit i chodníky  

V srpnu loňského roku byla zahájena oprava místní komunikace v části 
Nové Zámky, a to úsek vedoucí od základní školy k domu č.p. 108.  
Dne 11. října 2017 byla tato oprava dokončena a komunikace byla pře-
dána obci. Výměnu povrchu komunikace v tloušťce 4 cm a rekonstrukci 
opěrné zídky provedla firma STRABAG a.s., náklady činily 1,6 mil. Kč. 
Obci se na realizaci akce podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ve výši 823 tis. Kč.  

V letošním roce by se obec ráda pustila do rekonstrukce chodníků. Ta je 
však vzhledem k výši obecního rozpočtu podmíněna získáním dotace. 

Ilustrační foto: Výsadba stromků v Dobročkovicích 

Foto převzato z www.geocaching.com 

Foto: Ing. Tomáš Pelka 

Foto: Ing. Tomáš Pelka 
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