ZÁPIS
z 5. zasedání Správního výboru SOSM
dne 6. září 2019 v Litovel klasik restauraci, Sportovní 205, Konice 798 52
Přítomni: Zácha, Žmolík, Obrusník, Orság, Solodujev, Svoboda, Oulehla, Vincour, Kohout, Spurný, Procházková
Omluveni:
Hosté: Kučera - tajemník SOSM, Ťulpová – účetní DSO
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
Termín příštího jednání SV SOSM
Informace RARSM
Různé

Pověřený tajemník SV SOSM Martin Kučera, seznámil všechny přítomné s programem, nechal o něm hlasovat a dále řídil zasedání správního
výboru až do volby předsedy a místopředsedy SV SOSM.
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 setkání starostů v rámci
CSS, které se uskutečnilo 25. června 2019.
Tajemník SOSM rovněž informoval členy SV SOSM o 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.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí nové informace tajemníka SOSM o průběhu činností pro členské obce SOSM, zapojených do projektu
SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – CSS.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 3) Rozpočtové opatření SOSM - úprava položek rozpočtu
Tajemník SOSM spolu s účetní DSO seznámili členy správního výboru s důvody vedoucími k úpravě rozpočtu.
Usnesení:
1. SV SOSM schvaluje rozpočtové opatření dle předložených podkladových materiálů, které budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 4) Termín příštího jednání SV SOSM
Usnesení:
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1.

SV SOSM souhlasí se stanoveným termínem konání příštího zasedání SV SOSM v sídle SOSM, Horní náměstí 5, Olomouc a to dne
6. prosince 2019.

Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 5) Informace RARSM
Ředitel RARSM informoval o připravovaných aktivitách v souvislosti z činností na další období roku 2020. Informoval rovněž o průběhu
zpracování jednotlivých projektů v roce 2019 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 kontrole ze dne 22. 8. 2019 stran Dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
SOSM za rok 2019. Přezkoumané období bylo 1. 1. 2019 – 22. 8. 2019. Dílčí přezkoumání vykonali zástupci Odboru kontroly Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Bc. Marie Jakubcová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Ing. Petra Krejsová Odehnalová, kontrolor. Při dílčím
přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Tajemník SOSM rovněž informoval členy SV SOSM o skutečnosti, že namátkovou kontrolou webových stránek členských obcí SOSM byly
zjištěny nedostatky ohledně rozpočtové odpovědnosti – zveřejňování dokumentů. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Sdružení obcí střední Moravy oznamuje, že s účinností od 21. února 2017.
Oslovení obcí již proběhlo.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informaci o kontrole ze dne 22. 8. 2019 stran Dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
SOSM za rok 2019 s výsledkem - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2. SV SOSM ukládá tajemníkovi poslat žádost o změnu již stanoveného termínu Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
SOSM za rok 2019 na Odbor kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje a to ze dne 26. 3. 2020 na 14. 2. 2020.
3. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka o oslovení starostů obcí, jež v rámci rozpočtové odpovědnosti – nezveřejnili příslušné
dokumenty.
4. SV SOSM ukládá tajemníkovi zajistit konání VS SOSM dne 10. 3. 2020.
Hlasování - všichni přítomní pro.
V Olomouci dne 6. září 2019

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

……………………………………………..
Michal Zácha, DiS.
předseda SV SOSM

Za správnost odpovídá:
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Příloha zápisu č. 1

Rozpočtová opatření pro jednání správního výboru dne 6. 9. 2019

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. 1, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů
ODPA
6409
6409
6409

Pol
4121
4121
4121

ZJ
24
24

UZ

O hodnotu v Kč
4 169,25
390,25
2 254,00

Důvodová zpráva:
Byli přijati 3 noví členové, kteří uhradili příspěvky ve výši 6.813,50,- Kč.

V Olomouci dne 6. září 2019

Zpracovala: Ťulpová Dagmar
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