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ZÁPIS 

ze zasedání Správního výboru SOSM 

dne 23. března 2018 v Olomouci 

 
Přítomni: Košutek, Vincour, Šírek, Kordas, Novák, Orság, Kadlec, Kohout, Bouchal 
Omluveni: Brož, Žmolík 
Hosté: Kučera, Doležel, Kutálková, Ťulpová 
 

 
Program:  
 
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM 
2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 
3) Návrh rozpočtu SOSM rok 2018 
4) Termín příštího jednání SV SOSM    
5) Informace RARSM  
6) 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 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. 

2. 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.).. 

 
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka o skutečnosti, že souhlasy MAS, z nichž vyplývá, že se SOSM nebude ucházet o 
nositele projektu MAP II. na jednotlivých územích MAS, byly předsedou a místopředsedou SOSM podepsány. 

2. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka, že výzva dotačního programu WiFi4EU nebyla dosud vyhlášena. Úkol stále trvá. 
 
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 seznámeni s nabídkou 
SMO ČR na zapojení se do problematiky - Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů. 
 
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. 

2. SV SOSM po projednání neschvaluje podpis dodatku č. 3. ke smlouvě „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, který řeší problematiku - Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
Ad 3) Návrh rozpočtu SOSM rok 2018 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM doporučuje VS SOSM schválit „Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2018“ 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 25. 5. 2018 v 10:00 hod v Lipové Lázni. 
 
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 dubnu, 
kdy se jedná o obec Bezměrov a Kralice na Hané. 
Všichni členové SV SOSM byli seznámeni s podkladovými materiály pro VS SOSM a rovněž s kladným stanoviskem KK SOSM k těmto 
podkladovým materiálům. Tajemník SOSM seznámil členy SV SOSM se všemi konsekvencemi vyplývajících ze zákonných povinností a rovněž 
okomentoval tvorbu rozpočtu na rok 2018. 
  
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka o záměru vstupu dalších obcí do SOSM. 
2. SV SOSM na základě čl. X. odst 2., písm. f) stanov přijímá jako řádné členské obce do SOSM obec Radkovy, Mořice a Zářičí. 
3. SV SOSM souhlasí s navrženými usneseními pro VS SOSM a doporučuje VS SOSM schválit usnesení v celém jejich rozsahu. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
 
V Olomouci dne 23. března 2018      
 
 
Zapsal:        
        ……………………………………………. 
         Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA 
         tajemník SV SOSM 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Za správnost odpovídá:            Pavel Košutek    
                           předseda SV SOSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


