ZÁPIS
ze zasedání Správního výboru SOSM
dne 1. 12. 2017 v Olomouci
Přítomni: Košutek, Vincour, Šírek, Kordas, Novák, Orság, Kadlec, Kohout, Žmolík, Brož, Bouchal
Omluveni:
Hosté: Kučera, Doležel, Kutálková
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 dalším
setkání starostů v rámci CSS.
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, jež jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka SOSM o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí střední
Moravy za rok 2017 a o jeho bezvadném hodnocení se závěrem: „Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
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 26. 1. 2018 v 10:00 hod, v zasedací místnosti sídla SOSM,
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 roku 2018. 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 záměru vstupu dalších obcí do SOSM, jež bude projednán na zastupitelstvech obcí ještě letos, v měsíci prosinci,
kdy se jedná o obec Vrchoslavice, Moravský Beroun a Radkovy.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka o záměru vstupu dalších obcí do SOSM.
2. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka o finančním příspěvku SmOl, jako jednoho ze zakladatelů RARSM na rok 2018.
3. SV SOSM ukládá předsedovi a místopředsedovi SOSM, aby podepsali souhlasy MAS, které o to požádají, z nichž vyplývá, že se
SOSM nebude ucházet o nositele projektu MAP II. na jednotlivých územích MAS.
4. SV SOSM ukládá tajemníkovi SOSM nabídnout členským obcím SOSM jako celku, zpracování projektu, jež se týká dotačního
programu WiFi4EU, který je zaměřen na instalaci bezplatného WiFi připojení na veřejných místech (náměstí, radnice, školy, kulturní
zařízení, parky, knihovny atd.).
Hlasování - všichni přítomní pro.

……………………………………………..

V Olomouci dne 1. 12. 2017
Zapsal:

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
tajemník SV SOSM

……………………………………………..
Pavel Košutek
předseda SV SOSM

Za správnost odpovídá:
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Příloha zápisu č. 1

Rozpočtová opatření pro jednání správního výboru dne 01. 12. 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 rozpočtová opatření, kterými se
č. 4
- zvyšuje rozpočet příjmů
ODPA
Pol
6409
2111
- zvyšuje rozpočet výdajů
ODPA
Pol
6409
5166

ZJ

UZ

O hodnotu v Kč
16.637,50

ZJ

UZ

O hodnotu v Kč
16637,50

Důvodová zpráva:
Navýšení fakturace dle Smlouvy o vzájemné spolupráci SMO ČR.
č. 5
- snižuje rozpočet výdajů
ODPA
Pol
6409
5175
- zvyšuje rozpočet výdajů
ODPA
Pol
6409
5175

ZJ

UZ

O hodnotu v Kč
-560,-

ZJ

UZ

O hodnotu v Kč
-560,-

Důvodová zpráva:
Navýšení dotace projektu CSS z důvodu navýšení mzdových nákladů. Převod z položky pohoštění na položku povinné pojistné na úrazovém
pojištění.
V Olomouci dne 1. prosince 2017

Zpracovala: Ťulpová Dagmar
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