ZÁPIS
ze zasedání Správního výboru SOSM
dne 16. 12. 2016 v Olomouci
Přítomni: Košutek, Kohout, Kadlec, Orság, Horák (Vincour), Žmolík, Brož
Omluveni: Novák, Staněk, Šlambor, Kordas
Hosté: Kutálková, Kučera, Doležel
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
Rozpočtová opatření SOSM – úprava položek rozpočtu
Termín příštího jednání SV SOSM
Informace RARSM
Různé

Místopředseda SV SOSM Mgr. Zdeněk Brož, 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 rozeslat návrh na usnesení pro jednotlivá zastupitelstva, včetně důvodové
zprávy, jež je doporučeno příslušným registračním úřadem.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM o rozeslání návrhu nových stanov všem členským
SOSM datovou schránkou, včetně návrhu na usnesení pro jednotlivá zastupitelstva a důvodové zprávy.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
Všichni členové SV SOSM byli informováni o průběhu semináře pro členské obce SOSM, týkajícího se projektu SMO
ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – CSS.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM o průběhu semináře pro členské obce SOSM, týkajícího
se projektu SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – CSS.
Hlasování - všichni přítomní pro.
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Ad 3) Rozpočtová opatření SOSM – úprava položek rozpočtu
Usnesení:
1. SV SOSM schvaluje rozpočtová opatření č. 8 – č. 11 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 24. 2. 2017 v 10:00 hod, v Olomouci,
Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 5) Informace RARSM
Ředitel RARSM informoval o připravovaných aktivitách v souvislosti z činností na další období. Informoval rovněž o
naplněných usneseních ze SV RARSM, které se týkaly jednání s OK stran individuální dotace na činnost pro RARM při
naplňování strategických cílů.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace ředitele RARSM o připravovaných aktivitách v souvislosti z činností na
další období.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 6) Různé
Tajemník SOSM informoval o aktivitách spojených se vstupem nových obcí do SOSM. Informoval rovněž o usnesení
Sm Prostějova o vystoupení ze SOSM a o usnesení RM Olomouce, že se rovněž chystají vystoupit ze SOSM, nikoliv
však z agentury. V souvislosti s těmito postoji byla svolána pracovní schůzka na půdě olomoucké radnice za účasti
primátora a primátorky obou měst, předsedy SV RARSM a ředitele RARSM.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí ukončení členství v SOSM u členských obcí Velké Kunětice, Hrubčice, Plumlov a
Liboš.
2. SV SOSM na základě čl. X. odst 2., písm. f) stanov přijímá jako řádné členské obce do SOSM obec Dlouhá
Loučka a obec Potštát.
3. SV SOSM tímto usnesením pověřuje tajemníka Ing. Mgr. Martina Kučeru, MBA, MPA, jako osobu odpovědnou
za účetní případy a osobu odpovědnou za podepisování účetních výkazů od 1.1.2017.
Hlasování - všichni přítomní pro.

V Olomouci dne 16. 12. 2016

Zapsal: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
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Příloha zápisu č. 1

Rozpočtová opatření pro jednání správního výboru dne 16.12. 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. 8
zvyšuje rozpočet výdajů
ODPA
Pol
6409
5172

ZJ

UZ

O hodnotu v Kč
7.411,25

Důvodová zpráva:
Zakoupení účetního programu GINIS od společnosti GORDIC spol.s r.o., Jihlava, z důvodu změny sídla účetní z Městského úřadu Prostějov.
č. 9
- zvyšuje rozpočet výdajů
ODPA
Pol
6409
5161

ZJ

UZ

O hodnotu v Kč
1.068,-Kč

Důvodová zpráva:
Náklady na poštovné, související se zřízením datové schránky a dalších úkonů týkajících se změny osoby tajemníka.
č. 10
- zvyšuje rozpočet výdajů
ODPA
Pol
6409
5169

ZJ

UZ

O hodnotu v Kč
6.000,-Kč

Důvodová zpráva:
Celkové náklady na účetní služby za období 10 až 12/2016 pro účetní Dagmar Ťulpovou činí 9.000,-Kč.
č. 11
- snižuje rozpočet výdajů
ODPA
Pol
6409
5166

ZJ

UZ

O hodnotu v Kč
-14.479,25 Kč

Důvodová zpráva:
Ponížení položky 5166. Fakturace proběhne až v lednu 2017.

V Olomouci dne 16. 12. 2016
Zpracovala: Ťulpová Dagmar
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