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ZÁPIS 

z 6. zasedání Správního výboru SOSM 

dne 6. prosince 2019 v sídle SOSM, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc 

 
Přítomni: Zácha, Žmolík, Obrusník, Orság, Solodujev, Svoboda, Oulehla, Vincour, Kohout, Spurný, Procházková 
Omluveni:  
Hosté: Kučera - tajemník SOSM, Ťulpová – účetní DSO 
 

 
Program:  
 
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM 
2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 
3) Rozpočtové opatření SOSM Informace RARSM 
4) Termín příštího jednání SV SOSM 
5) Informace RARSM 
6) Různé 
 

 
Předseda SV SOSM Michal Zácha, DiS., 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 žádost o změnu již stanoveného termínu Přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí SOSM za rok 2019 byla odeslána. Rovněž informoval o přípravě VS SOSM, který komunikuje se starostou Šternberka Ing. S. 
Orságem. 
 
Usnesení z minulého zasedání SV SOSM: 

1. 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. 

2. SV SOSM ukládá tajemníkovi zajistit konání VS SOSM dne 10. 3. 2020. 
 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka, že byly splněny všechny jemu zadané úkoly. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
Ad 2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 

Všichni členové SV SOSM byli tajemníkem SOSM informováni o průběhu činností pro členské obce SOSM. Tajemní rovněž podal informaci o 
přípravě dalších dvou projektových aktivit, které mají vztah k činnosti DSO, kdy se jedná o dvě prodloužení. 

1. První prodloužení projektu CSS - náplň práce: pravděpodobně řešení otázek základních terénních sociálních služeb (pečovatelství) ve 
venkovském prostoru ve vztahu k celospolečenskému problému stárnutí obyvatel; koncipování legislativních návrhů posilujících roli obcí a DSO 
v sociální oblasti včetně udržitelného financování. Doba realizace v území od 03/20 do 12/20, 1 úvazek/CSS k rozdělení, spoluúčast: 5%, 
smluvní podmínky obdobné, jako v základní době realizace projektu CSS.  

2. Druhé prodloužení - Implementace základních principů vedoucích k rozvoji lokální ekonomiky na území ČR -náplň práce: v prvé fázi 
pokračování a prohlubování sběru dat, souvisejících s potenciálem rozvoje lokální ekonomiky (viz počátek prací v tzv. nové klíčové aktivitě 
prvního prodloužení projektu CSS); dále shromažďování dat k investičním záměrům jednotlivých obcí, a to jak pro individuální potřeby každé 
obce, tak pro případnou společnou investici za dané DSO ve všech možných směrech, podporujících rozvoje místní ekonomiky, včetně návrhů 
legislativních změn, které by do praxe mohly zavést pojem „svazkové územní plánování“ po vzoru Rakouska a Francie; společné projednávání 
legislativních návrhů, které by přinesly obcím, respektive DSO, možnosti ovlivňovat obecní (DSO) příjmy z lokální ekonomiky (například členění 
daně z nemovitosti na výrobní sféru a ostatní; potenciál příjmů daně z podnikání ve vazbě na dané území, atd.) Doba realizace v území 01/21 
do 12/22, 0,8 úvazek/CSS k rozdělení, spoluúčast: 5%, smluvní podmínky obdobné jako při realizaci projektu CSS. 
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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. 
2. SV SOSM souhlasí s oběma prodlouženími projektu 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: 

1. SV SOSM souhlasí se stanoveným termínem konání příštího zasedání SV SOSM v sídle SOSM, Horní náměstí 5, Olomouc a to dne 
17. ledna 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 záměru vstupu dalších obcí do SOSM, konkrétně obec Týna nad Bečvou a Hnojice. Tajemník 
SOSM rovněž informoval členy SV SOSM o vystoupení obce Moravičany ze SOSM s odůvodněním, že se potýkají s opravdu velkými finančními 
problémy a že vystoupili z dalších 9 sdružení. 
 
Usnesení: 

1. Tajemník SOSM informoval členy SV SOSM o záměru vstupu dalších obcí do SOSM, konkrétně obec Týna nad Bečvou a Hnojice. 
2. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka o vystoupení obce Moravičany ze SOSM. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
 
V Olomouci dne 6. prosince 2019      
 
Zapsal:        
        ……………………………………………. 
         Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA 
         tajemník SV SOSM 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Za správnost odpovídá:       Michal Zácha, DiS.   
                           předseda SV SOSM 
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Příloha zápisu č. 1 

Rozpočtové opatření pro jednání správního výboru dne 6. 12. 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. 2, kterým se 
  
- upravují rozpočtové výdaje 
 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

6409 5161   -500,-Kč 

6409 5163    500,-Kč 

6409 5175   3.500,-Kč 

6409 5166   -3.500,-Kč 

 
 
Důvodová zpráva: 
 
Přesun mezi položkami rozpočtu. 

 
 
 
V Olomouci dne 6. prosince 2019 
 
 
 
Zpracovala: Ťulpová Dagmar 


