ZÁ P I S
ze zasedání Správního výboru SOSM
dne 9. 9. 2016 v Olomouci
Přítomni: Staněk, Šlambor, Košutek, Kohout, Žmolík, Horák, Kordas, Kadlec, Novák
Omluveni: Brož, Orság, Kutálková
Hosté: Kučera, Doležel.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
Termín příštího jednání SV SOSM
Informace RARSM
Různé

Na úvod přivítal všechny přítomné předseda SV SOSM Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., seznámil
přítomné s programem a řídil pak další jednání.
Návrh programu byl schválen všemi přítomnými.
Ad 1) Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM.
Pověřený tajemník informoval o usneseních:
Usnesení z minulého zasedání SV SOSM:
1. SV SOSM ukládá řediteli RARSM Ing. Mgr. Martinu Kučerovi, MBA, MPA v termínu do 5. 9. 2016
zajistit zpracování právní analýzy zda je možné, aby zaměstnanec RARSM vykonával agendu
tajemníka, resp. účetního dobrovolného svazku obcí SOSM dle stávajících podmínek.
2. SV SOSM ukládá řediteli RARSM Ing. Mgr. Martinu Kučerovi, MBA, MPA zajistit zpracování
postupu pro přemístění sídla SOSM do Olomouce – sídla RARSM.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí předloženou právní analýzu, týkající se možnosti výkonu funkce
tajemníka SOSM prostřednictvím RARSM.
2. SV SOSM bere na vědomí předloženou informaci ředitele RARSM, týkající se postupu pro změnu
sídla SOSM z Prostějova do Olomouce – sídla RARSM.
3. SV SOSM pověřuje výkonem agendy tajemníka SOSM ředitele RARSM Martina Kučeru, kdy tuto
činnost bude vykonávat s účinností od 15. 9. 2016.
4. SV SOSM ukládá tajemníkovi SOSM Martinu Kučerovi zajistit přechod účetnictví SOSM
z prostějovského magistrátu na RARSM v nejbližším možném termínu a průběžně informovat SV
SOSM.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
Všichni členové SV SOSM obdrželi podkladové materiály, týkající se projektu SMO ČR „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ - Registrační číslo projektu:
1

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, jako volné pokračování meziobecní spolupráce. Ředitel RARSM
okomentoval přínosy pro členské obce a vysvětlil technické a administrativní parametry, které z této
spolupráce vyplývají.
Usnesení:
1. SV SOSM souhlasí se zapojením SOSM do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“ - Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
2. SV SOSM pověřuje předsedu SV SOSM a místopředsedu SV SOSM podepsat Smlouvu o vzájemné
spolupráci mezi SMO ČR a SOSM jako smluvním partnerem.
3. SV SOSM pověřuje předsedu SV SOSM a místopředsedu SV SOSM podepsat pracovní smlouvy s
hlavním manažerem a specialistou s účinností od 15. 9. 2016.
4. SV SOSM ukládá tajemníkovi SOSM Martinu Kučerovi zpracovat návrh na zajištění udržitelnosti
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ - Registrační
číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 a předložit ho na další zasedání SV SOSM.
5. SV SOSM pověřuje tajemníka SOSM Martina Kučeru administrací projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ - Registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 3) Termín příštího jednání SV SOSM
Usnesení:
1. SV SOSM souhlasí s termínem konání příštího zasedání SV SOSM dne 14. 10. 2016 v sídle
agentury, Horní nám. 5, 772 00 Olomouc.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 4) Informace RARSM
Ředitel RARSM informoval o chystaných aktivitách RARSM v souvislosti CSS a také o problematice ITI
v souvislosti s dobrou praxí ze zahraničí.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace ředitele RARSM.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 5) Různé
Ředitel RARSM informoval o podepsaných smlouvách s obcemi v rámci RFPPSM a oznámil, že pro letošní
rok je čerpání finančních prostředků z RFPPSM ukončeno.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace ředitele RARSM o stavu RFPPSM.
Hlasování - všichni přítomní pro.
V Olomouci dne 9. 9. 2016
Zapsal: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, v.r.
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Změna sídla SOSM
Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení právnických
osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem 1. ledna 2014 stávají součástí rejstříku
svazku obcí, který je veden u krajského úřadu ode dne 1. ledna 2014 (Čl. XL zákona č. 303/2013
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva).
SOSM je zaregistrovaný u Krajského úřadu Ol. kraje v rejstříku svazku obcí, tam se dle obecné
úpravy PO podle § 120/3 NOZ oznamují změny.
Postup změny sídla SOSM:
1.
2.
3.
4.

VS SOSM navrhne změnu svého sídla (dodatek k Zakládací listině)
Všechny členské obce změnu projednají na svých zastupitelstvech formou zápisu
VS SOSM na svém zasedání rozhodne o změně sídla
Rozhodnutí se v originále spolu se zápisy jednotlivých zastupitelstev doručí na Olomoucký
kraj, který změnu zanese do jím vedeného rejstříku DSO.
Stanovy SOSM (výtah)
Čl. III.
Název a sídlo svazku obcí

1. Název svazku obcí zní: Sdružení obcí střední Moravy.
2. SOSM sídlí na adrese:
Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01, Prostějov
3. SOSM bylo zaregistrováno u Okresního úřadu v Prostějově pod č. j. RVV/930/93-7 ZS
a přiděleno identifikační číslo: 47921676.
Čl. IX.
Valné shromáždění
1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SOSM a skládá se z delegátů s hlasem
rozhodujícím.
2. Zastupitelstvo každého řádného člena volí a odvolává jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím.
3. Do výlučné pravomoci valného shromáždění patří:
a) schvalování stanov a změn těchto stanov,
b) volba členů správního výboru a kontrolní komise a jejich odvolání,
c) dozor nad činností správního výboru,
d) schvalování rozpočtu SOSM,
e) schvalování výše členských příspěvků,
f) rozhodování o hospodaření s majetkem SOSM,
g) schvalování jednacího a volebního řádu orgánů SOSM,
h) ustanovování odborných pracovních komisí SOSM,
i) rozhodování o uzavření "Smlouvy o spolupráci" s přidruženým členem,
j) projednání výzvy k ukončení členství členů, kteří působí proti zájmům SOSM,
k) rozhodování o vyloučení člena ze SOSM,
l) rozhodování o zrušení SOSM,
m) rozhodování v otázkách, které si vyhradí valné shromáždění ke svému výlučnému
rozhodování.

