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ZÁPIS 

ze zasedání Správního výboru SOSM 

dne 25. května 2018 v Penzionu Kovárna, 790 63 Horní Lipová 173/3 

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

 
Program:  
 
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM 
2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 
3) Rozpočtové opatření SOSM - úprava položek rozpočtu 
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 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, že byly veškeré informace stran programu WiFi4EU všem členským obcím SOSM 
rozeslány. 

 
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. 
 
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) Rozpočtové 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. 

Ad 4) Termín příštího jednání SV SOSM 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM souhlasí s termínem konání příštího zasedání SV SOSM dne 31. 8. 2018 v 10:30 hod na zámku, Cimburkova 1, Tovačov. 
 
Hlasování - všichni přítomní pro. 
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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 své návštěvě obce Bezměrov v souvislosti se záměrem vstupu obce Bezměrov do SOSM, jež bude projednán na 
zastupitelstvu obce do dvou měsíců.  
 
Všichni členové SV SOSM byli seznámeni s podkladovými materiály, jež se týkají ponížené platby ročního členského příspěvku vystupující obce 
Lutín ze SOSM, která byla stanovena a fakturována v měsíci lednu v souladu s platnými stanovami SOSM. Tajemník uvedl, že po konzultaci 
s auditním orgánem z OK by přistoupil spíše k návrhu obce, požadovat úhradu pouze za čtyři měsíce, kdy byla obec členem SOSM a to z toho 
důvodu, že náklady řízení, pro soudní spor, neboť jinak se SOSM ani dle zákona jako správný hospodář zachovat nemůže, by jistě 
mnohonásobně převýšily požadovanou částku. Pokud by SOSM jako účastník soudního sporu bylo úspěšné, o čemž není sporu, obec by 
musela vynaložit nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu. Soudní poplatky nejsou nízké a navíc by obec Lutín musela hradit i náklady 
protistrany. Podle současné právní úpravy přizná soud účastníkovi soudního sporu, který měl plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k 
účelnému uplatňování práva, tzn. tomu, kdo byl žalobcem, a žalobě bylo vyhověno. Náklady rozumíme především soudní poplatky, 
odměna advokátovi, náklady, které musela vynaložit protistrana, příp. náklady na vypracování znaleckého posudku atd. 
  
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka o záměru vstupu obce Bezměrov do SOSM. 
2. SV SOSM po projednání souhlasí s návrhem tajemníka požadovat po obci Lutín úhradu pouze za čtyři měsíce a ukládá tajemníkovi 

zajistit vystavení opravného daňového dokladu. 
3. SV SOSM ukládá tajemníkovi SOSM připravit pozměňující návrh stanov SOSM, který by upřesnil platby členského příspěvku 

v případě vystoupení členské obce ze SOSM do příštího jednání SV SOSM. 
 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
 
V Horní Lipové, dne 25. května 2018      
 
 
 
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 25. 05. 2018 
 
 
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. 1 
- zvyšuje rozpočet příjmů 
 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

6409 4121   3.258,50 

6409 4121 24  1.503,00 

6409 4121 28  1.548,00 

 
 
- zvyšuje rozpočet výdajů 
 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

 8115   6.309,50 

 

Důvodová zpráva: 
 
Bylo přijato 6 nových členů, kteří uhradili příspěvky ve výši 12.703,50 Kč. Bylo ukončeno členství 1 obce a došlo ke snížení členských příspěvků 

o 6.394,- Kč. 

 
 
 
V Olomouci dne 21. května 2018 
 
 
 
Zpracovala: Ťulpová Dagmar 


