ZÁPIS
ze zasedání Správního výboru SOSM
dne 29. 09. 2017 v Olomouci
Přítomni: Košutek, Vincour, Šírek, Kordas, Novák, Orság, Kadlec
Omluveni: Kohout, Žmolík, Kutálková, Brož, Bouchal
Hosté: 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

Předseda SV SOSM Pavel Košutek, seznámil všechny přítomné s programem, nechal o něm hlasovat a dále řídil zasedání správního výboru.
Program 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 na svém minulém zasedání nepřijal žádné usnesení, z něhož by vyplývaly jakékoliv úkoly.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka o skutečnosti, že z minulého zasedání SV SOSM nevyplynuly žádné úkoly.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
Všichni členové SV SOSM byli informováni o průběhu činností pro členské obce SOSM, kterých se projekt SMO ČR dotýká, jedná se o projekt
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – CSS. Všichni členové SV SOSM byli rovněž informováni o činnostech
souvisejících s oblastí ZVZ, které kompetenčně spadají pod M. Kučeru.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM o průběhu činností pro členské obce SOSM, týkající se projektu SMO ČR
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – CSS.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 3) Rozpočtová opatření SOSM – úprava položek rozpočtu
Usnesení:
1. SV SOSM schvaluje rozpočtová opatření dle předložených podkladových materiálů, které budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování - všichni přítomní pro.
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Ad 4) Termín příštího jednání SV SOSM
Usnesení:
1. SV SOSM souhlasí s termínem konání příštího zasedání SV SOSM dne 1. 12. 2017 v 10:00 hod, v Přerově, místo konání bude
upřesněno v pozvánce.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 5) Informace RARSM
Ředitel RARSM informoval o připravovaných aktivitách v souvislosti z činností na další období roku 2017. Informoval rovněž o průběhu zpracování
jednotlivých projektů pro členské obce, o stavu čerpání dotací z RFPPSM a o činnost pro RARSM 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 s možným vstupem nových obcí do SOSM. Informoval rovněž o usnesení SV RARSM,
týkajícího se čerpání finančních prostředků z RFPPSM na rok 2018.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka o čerpání finančních prostředků z RFPPSM na rok 2018.
Hlasování - všichni přítomní pro.

V Olomouci dne 29. 09. 2017

…………………………………………………..
Zapsal: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
tajemník SV SOSM

Za správnost odpovídá:

…………………………………………………..
Pavel Košutek
předseda SV SOSM
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Příloha zápisu č. 1

Rozpočtová opatření pro jednání správního výboru dne 29. 09. 2017

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 rozpočtové opatření č.3, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů
ODPA
Pol
3900
2324
- zvyšuje rozpočet výdajů
ODPA
Pol
3900
5011
3900
5031
3900
5032

ZJ

UZ

o hodnotu v Kč
279.440,00

ZJ

UZ

o hodnotu v Kč
223.353,00
41.243,00
14.844,00

Důvodová zpráva:
Došlo k navýšení dotace projektu CSS z důvodu navýšení mzdových nákladů, neboť byl tým posílen o experta na veřejné zakázky.

Zpracovala: Ťulpová Dagmar
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