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ZÁPIS 

ze zasedání Správního výboru SOSM 
dne 14. 10. 2016 v Olomouci 

 
Přítomni: Staněk, Šlambor, Košutek, Kohout, Kordas, Kadlec, Orság, Horák, Žmolík 
Omluveni: Novák, Brož, Doležel 
Hosté: Kutálková, Kučera 
 

 
Program:  
 
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM 
2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 
3) Rozpočtová opatření SOSM – úprava položek rozpočtu 
4) Termín příštího jednání SV SOSM    
5) Příprava mimořádného VS SOSM  
6) Různé 
 

 
Předseda SV SOSM doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., seznámil všechny přítomné s programem, nechal o něm hlasovat 
a dále řídil zasedání správního výboru. 
Programu byl schválen všemi přítomnými. 
 
Ad 1) Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM. 
Pověřený tajemník informoval o úkolech, vyplývajících z usnesení minulého zasedání SV SOSM:  
 
Usnesení z minulého zasedání SV SOSM: 

1. 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. 

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. 

 
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM o přechodu účetnictví SOSM z prostějovského 
magistrátu na RARSM ke dni 30. 9. 2016. SV SOSM bere rovněž na vědomí informaci tajemníka, že současnou 
účetní SOSM je Dagmar Ťulpová. 

2. SV SOSM bere na vědomí splnění úkolů v souvislosti s podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi SMO 
ČR a SOSM jako smluvním partnerem a podpisem pracovních smluv s hlavním manažerem a specialistou 
s účinností od 15. 9. 2016. 

3. SV SOSM schvaluje návrh tajemníka SOSM na zajištění udržitelnosti projektu CSS. 
 
Hlasování - všichni přítomní pro. 
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Ad 2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 
Všichni členové SV SOSM byli seznámeni s průběhem povinného školení v Praze, týkajícího se projektu SMO ČR 
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ - Registrační číslo projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, dále jen CSS a rovněž s rozsahem možností činností a aktivit, které mohou mít za 
následek snižování ekonomické, ekologické a energetické zátěže pro jednotlivé obce. 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM o rozsahu školení a způsobu administrace projektu CSS 
a rovněž informaci o přípravě prezentace činnosti CSS jako součást dubnového programu VS SOSM. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
Ad 3) Rozpočtová opatření SOSM – úprava položek rozpočtu 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM schvaluje rozpočtová opatření č. 2 – č. 7 dle předložených podkladových materiálů, které budou 
přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
Ad 4) Termín příštího jednání SV SOSM 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM souhlasí s termínem konání příštího zasedání SV SOSM dne 16. 12. 2016 v 10:00 hod, 
ve Šternberku, kdy přesné místo bude určeno v pozvánce. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
Ad 5) Příprava mimořádného VS SOSM 
Tajemník SOSM informoval o předjednaném termínu konání VS SOSM s předsedou SV SOSM, kdy tímto termínem je 
24. 3 2017 v 10:00 hod. SV SOSM a VS SOSM by se uskutečnilo v budově Magistrátu města Olomouce – velký 
zasedací sál, Hynaisova 10, 772 00 Olomouc. Po konzultaci s KÚOK není nutné svolávat mimořádné zasedání VS 
SOSM stran zahájení diskuze o nových stanovách, postačí souhlasné stanovisko formou usnesení SV SOSM. 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM souhlasí se zněním návrhu nových stanov SOSM a ukládá tajemníkovi SOSM rozeslat návrh nových 
stanov SOSM všem členským obcím k projednání na jednotlivých zasedáních zastupitelstev, kdy usnesení 
těchto zastupitelstev jsou potřebná pro schválení stanov na březnovém zasedání VS SOSM. 

2. SV SOSM ukládá tajemníkovi SOSM rozeslat návrh na usnesení pro jednotlivá zastupitelstva, včetně důvodové 
zprávy, jež je doporučeno příslušným registračním úřadem.  

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 
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Ad 6) Různé 
Předmětem přezkoumání hospodaření DS SOSM, vedeným Bc. Otakarem Štěpánkem z KÚOK, byly údaje o ročním 
hospodaření tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2014 Sb. Přezkoumání 
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu 
a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých 
právních úkonů se vychází se znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM o dílčím přezkoumání hospodaření DS SOSM, kdy 
nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. 

2. SV SOSM bere na vědomí upozornění na nové povinnosti DSO SOSM, které jsou součástí dílčího přezkumu 
hospodaření DS SOSM. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 14. 10. 2016     Zapsal: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA 
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Příloha zápisu č. 1 

Rozpočtová opatření pro jednání správního výboru dne 14. 10. 2016 
 
 
Název materiálu: Rozpočtová opatření SOSM – úprava položek rozpočtu 

 
Předkládá: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA - tajemník SOSM 

Dagmar Ťulpová - účetní 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Správní výbor SOSM schvaluje rozpočtová opatření, kterými se 
  
č. 2 
- zvyšuje rozpočet příjmů 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

6409 4121   9.126,00 

6409 4121 24  73.701,50 

 
- snižuje rozpočtovanou změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

 8115   82.827,50 

 
Důvodová zpráva: 
 
Na základě urgencí byly doplaceny neuhrazené členské příspěvky z let 2014 a 2015 ve výši 92.319,- Kč. Byli přijati 3 noví členové, kteří uhradili 
příspěvky ve výši 2.361,- Kč.  Bylo ukončeno členství 7 obcí a z tohoto důvodu došlo ke snížení členských příspěvků o 11.853,- Kč.  
 
č. 3 
- zvyšuje rozpočet výdajů 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

6409 5164   700,00 

 
- snižuje rozpočet výdajů 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

6409 5169   700,- Kč 

 
Důvodová zpráva: 
 
Úprava rozpočtované položky nájemné dle platné legislativy.   
 
č. 4 
- zvyšuje rozpočet výdajů 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

6409 5019   209.992,- 

 
Důvodová zpráva: 
 
Mzdové náklady za období 15. 9. 2016 až 31. 12. 2016 za zaměstnance Hilbert Zdeněk a Ing. Březina Jaroslav. 
 
č. 5 
- podrozvaha 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

    2.138.400,- 

 
- zvyšuje rozpočet příjmů  

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

3900 2324   237.600,-Kč 
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Důvodová zpráva: 
 

Finanční příspěvek na základě SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí 

na bázi meziobecní spolupráce“ registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 od Svazu měst a obcí ČR, IČO:63113074. První 

část finančního příspěvku byla vyplacena jako zálohová platba ve výši 237.600,- Kč dne 20. 9. 2016. Zbylá část finančního příspěvku bude 

vyplácena průběžně na základě předložených žádostí o platbu. Termín spolupráce je smluvně vázán do 31. 7. 2020. 

 
č. 6 
- zvyšuje rozpočet výdajů 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

6409 5909   22.000,- 

 
Důvodová zpráva: 
 

Na základě SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“ registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 od Svazu měst a obcí ČR IČO:63113074. náleží Svazu spoluúčast 

ve výši 5.500,- Kč měsíčně (za období září až prosinec 2016). 

 
č. 7 
- zvyšuje rozpočet příjmů 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

 6409  4123   22.000,-Kč 

 
Důvodová zpráva: 
 
V souvislosti se vstupem DSO 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 vedeným Svazem měst a obcí ČR, IČO:63113074 bylo dohodnuto, že ředitel RARSM zajistí 

spolufinancování na základě spolupráce mezi SOSM a RASM, kdy SOSM bude RARSM fakturovat poradenskou činnost v ekonomické oblasti. 

 
 
V Olomouci dne 13. 10. 2016 
 
Zpracovala:  Ing. Kratochvílová, Ťulpová. 
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