ZÁPIS
z 2. zasedání Správního výboru SOSM
dne 10. března 2020 v Kulturním domě, Masarykova 20, Šternberk
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)
7)

Kontrola usnesení z minulého zasedání SV SOSM
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
Rozpočtové opatření SOSM Informace RARSM
Termín příštího jednání SV SOSM
Informace RARSM
Návrh rozpočtu SOSM rok 2020
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 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 tajemníkem SOSM informováni o ukončení projektu CSS k 31. 12. 2019, tedy i o ukončení činností pro členské
obce SOSM. Rovněž byli tajemníkem SOSM informováni o schváleném prodloužení projektu SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce“ – CSS, jež je platné od 1. března 2020 a nové ukončení projektu CSS je stanoveno k 31. 12. 2020.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM o schváleném prodloužení projektu SMO ČR „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – CSS a ukládá předsedovi a místopředsedovi podepsat Dodatek č. 1 související
s Pracovní smlouvou pro hlavního manažera v rámci udržitelnosti.
Hlasování - všichni přítomní pro.
Ad 3) Rozpočtové opatření SOSM - úprava položek rozpočtu
Tajemník SOSM na základě dohody s účetní DSO seznámil členy správního výboru, že na tomto jednání není třeba schvalovat žádná
rozpočtová opatření.
Usnesení:
1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM a účetní SOSM, že na tomto jednání není třeba schvalovat žádná rozpočtová
opatření.
Hlasování - všichni přítomní pro.
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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
29. května 2020.
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 2020 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 povinnosti DSO provádět veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, nebo u žadatelů či
příjemců veřejné finanční podpory, pokud je vykonávána a musí být prováděna předsedou nebo jinými pověřenými osobami. Tato kontrola je
prováděna podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. V mnohých případech se na této kontrole podílejí také
externí auditoři/kontroloři. Pokud se tak stane, musí být v rámci kontroly pověřeni jako přizvané osoby.
Usnesení:
1. SV SOSM po projednání schvaluje změny v čerpání pro žadatele o dotaci z RFPPSM dle předložené tabulky projektů. Nový žadatel,
či případné změny je vždy označený červeně.
2. SV SOSM schvaluje na základě nové zákonné povinnosti dle zákona č. 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, tajemníkem zpracovanou a předloženou směrnici, upravující nakládání s účetními doklady včetně
podpisových vzorů.
Hlasování - všichni přítomní pro.

V Olomouci dne 10. března 2020

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

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

Za správnost odpovídá:
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