ZÁPIS
ze zasedání Správního výboru SOSM
dne 31. srpna 2018 na zámku, Cimburkova 1, Tovačov
Přítomni: Košutek, Žmolík, Novák, Orság, Kadlec, Bouchal, Kordas, Šírek
Omluveni: Vincour, Brož, Kohout, Kutálková
Hosté: Kučera, Doležel, Ťulpová
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
Rozpočtové 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 po projednání souhlasí s návrhem tajemníka požadovat po obci Lutín úhradu pouze za čtyři měsíce a ukládá tajemníkovi
zajistit vystavení opravného daňového dokladu.
2. 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.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka, že byl vystaven opravný daňový doklad v souladu s usnesením ze dne 25. května
2018 a obec Lutín částku uhradila ve splatnosti a v plné výši.
2. SV SOSM schvaluje pozměňující návrh stanov SOSM dle předloženého tajemníkova návrhu a to konkrétně Čl. VII. Zdroje příjmů
svazku obcí bod 1. ve znění:
„Řádní členové mají povinnost platit členské příspěvky. Členské příspěvky se platí v penězích a jsou roční a nevratné; jejich výši
stanoví valné shromáždění nejpozději do 30. 6. běžného roku částkou - koeficientem na jednoho obyvatele města nebo obce. Celková
výše členského příspěvku pak bude stanovena podle počtu obyvatel daného města nebo obce k 1. lednu minulého roku.
Se souhlasem valného shromáždění může být zaplacen členský příspěvek i nepeněžitou formou. Hodnota nepeněžitého členského
příspěvku bude stanovena znaleckým posudkem. Pokud tato hodnota převyšuje výši členského příspěvku stanoveného za běžný rok,
použije se rozdíl k úhradě členských příspěvků v dalších letech, nestanoví-li valné shromáždění jinak“.
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.

~1~

Ad 3) Rozpočtové opatření SOSM - úprava položek rozpočtu
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM a účetní SOSM, že na tomto jednání není třeba schvalovat rozpočtová
opatření a rovněž bere na vědomí informace účetní SOSM o „Dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí střední Moravy za rok 2018“, které bylo ukončeno s výsledkem – bez závad.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 4) Termín příštího jednání SV SOSM
Usnesení:
1. SV SOSM souhlasí s termínem konání příštího zasedání SV SOSM dne 30. 11. 2018 v 10:00 hod v sídle Regionální agentury pro
rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 5, 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 činnosti 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 byl projednán na
zastupitelstvu obce se souhlasným usnesením. Tajemník SOSM informoval o nutnosti skartace účetních dokladů vzhledem k omezeným
možnostem jejich uskladnění a rovněž v souvislosti se Zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a Zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví.
Usnesení:
1. SV SOSM na základě čl. X. odst 2., písm. f) stanov přijímá Bezměrov jako řádnou členskou obec do SOSM.
2. SV SOSM schvaluje skartaci účetních dokladů SOSM v souladu se Zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a
Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Hlasování - všichni přítomní pro.
V Tovačově dne 31. srpna 2018

Zapsal:

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

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

Za správnost odpovídá:
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