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ZÁPIS 

ze zasedání Správního výboru SOSM 

dne 15. března 2019 v jednací místnosti Magistrátu statutárního města Olomouc, 

Hynaisova 34/10, Olomouc 

 
Přítomni: Košutek, Žmolík, Novák, Orság, Kadlec, Bouchal, Šírek, Vincour, Kohout, Brož,  
Omluveni: Kordas 
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 2019 
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 SV SOSM o skutečnosti, že z minulého zasedání SV SOSM nevyplynuly žádné úkoly.   
 
Usnesení z minulého zasedání SV SOSM: 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka, 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. Rovněž byl SV SOSM informován o chystajícím se setkání 
starostů v rámci CSS, které se uskutečnilo koncem roku 2018. 
Tajemník SOSM rovněž informoval členy SV SOSM o možnosti pokračování v realizaci projektu reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017. 
Prodloužení doby trvání projektu pro náš svazek o 6 měsíců, tedy od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, a to při zapojení celého stávajícího 
realizačního týmu našeho Centra společných služeb (CSS). Na mzdy zaměstnanců CSS bude Vašemu dobrovolnému svazku obcí nadále 
poskytován příspěvek a to, s ohledem na přípravu CSS na budoucí nutné vícezdrojové financování svých aktivit, ve snížené výši. Přičemž tento 
příspěvek bude po dobu prodloužení poskytnut na 1x 0,4 a 2x na 0,7 pracovního úvazku. S ohledem na tuto skutečnost se zároveň již nebude 
hradit dílčí spolufinancování DSO. V rámci prodloužení projektu se nově zaměříme též na téma lokální ekonomika (nová klíčová aktivita 
projektu). Nicméně počet vykazovaných aktivit zůstane i při prodloužení a s novou klíčovou aktivitou ve stávající výši. Tato nová klíčová aktivita 
bude zaměřena zejména na výstupy v podobě:  
• - Katalogu podnikatelů v DSO v elektronické a případně tištěné formě, vč. přehledu služeb poptávaných starosty a identifikace 
chybějících služeb v území, 

• - Databáze místních malých brownfields a nebytových prostor, volných obecních kancelářských, výrobních a skladovacích prostor k 
pronájmu místním podnikatelům,  

• - Workshopy pro místní podnikatele a ostatní aktéry  

V neposlední řadě pak je potřeba doplnit, že Svaz měst a obcí ČR Vám resp. našemu CSS bude i nadále poskytovat vzdělávací, právní, 
metodickou a odbornou podporu v obdobném rozsahu a šíři jako doposud. 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí nové 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. 
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Ad 3) Návrh rozpočtu SOSM rok 2019 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM doporučuje VS SOSM schválit „Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2019“ dle předložených podkladových materiálů. 
2. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka SOSM o průběhu přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí střední Moravy za rok 

2018 a o jeho bezvadném hodnocení se závěrem: „Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky“. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
Ad 4) Termín příštího jednání SV SOSM 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM souhlasí se stanovením termínem konání příštího zasedání SV SOSM v sídle SOSM, Horní náměstí 5, Olomouc, dle 
možností nově zvolených členů SV SOSM. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
Ad 5) Informace RARSM 
Ředitel RARSM informoval o připravovaných aktivitách v souvislosti z činností na další období roku 2019. 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 členy SV SOSM o záměru vstupu dalších obcí do SOSM, konkrétně obec Bezuchov a Hnojice.  
 
Usnesení: 

1. SV SOSM po projednání schvaluje čerpání pro další žadatele o dotaci z RFPPSM dle tabulky, jež je součástí tohoto zápisu. Nový 
žadatel je vždy označený červeně. 

2. V SOSM na základě čl. X. odst 2., písm. f) stanov přijímá jako řádnou členskou obec do SOSM obec Bělotín. 
 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
 
V Olomouci dne 15. března 2019      
 
 
 
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 30. 11. 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 rozpočtové opatření č. 2, kterým se 
  
- zvyšuje rozpočet příjmů 
 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

6409 4121   520 

 
 
- zvyšuje rozpočet výdajů 
 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

 8115   520 

 

Důvodová zpráva: 
 
Byl přijatý 1 nový člen do SOSM, který uhradil příspěvek ve výši 520,- Kč. Jedná se o obec Bezměrov. 

 
 
 
V Olomouci dne 30. listopadu 2018 
 
 
 
Zpracovala: Ťulpová Dagmar 


