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ZÁPIS 

z 3. zasedání Správního výboru SOSM 

dne 24. července 2020 v 11:00 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 
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 z minulého zasedání SV SOSM vyplynul následující úkol. 
 
Usnesení z minulého zasedání SV SOSM: 

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. 

 
Usnesení: 

 
1. SV SOSM bere na vědomí informaci tajemníka, že úkol z minulého zasedání SV SOSM byl splněn. 

 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
Ad 2) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 
Všichni členové SV SOSM byli tajemníkem SOSM informováni o uskutečněném setkání starostů v rámci projektu SMO ČR „Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – CSS a o plynule probíhajícím sběru dat, které vychází z metodiky projektu. 
 
Usnesení: 

1. SV SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM o probíhajících aktivitách v rámci 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. 
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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 
25. září 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 záměru vstupu dalších obcí do SOSM, konkrétně obec Vidnava a Žulová. Tajemník SOSM, 
rovněž informoval členy SV SOSM o vystoupení obcí Červenka, Dolany a Víceměřice s odůvodněním, že se potýkají s opravdu velkými 
finančními problémy. 
 
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 bere na vědomí informace tajemníka o vystoupení obcí Červenka, Dolany a Víceměřice ze SOSM. 
3. SV SOSM po projednání ukládá předsedovi SV SOSM podepsat „Výzvy k uhrazení dlužné částky 2 439,- Kč na základě faktury č. 

200100058 obci Opatovice“, v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb. a ukládá tajemníkovi SV SOSM odeslat obci tuto podepsanou 
výzvu prostřednictvím DS. 

4. SV SOSM po projednání ukládá předsedovi SV SOSM podepsat „Akviziční dopis panu hejtmanovi“ dle předloženého originálu. 
 
Hlasování - všichni přítomní pro. 

 
 
 
V Olomouci dne 24. července 2020      
 
 
 
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 24. 7. 2020 
 
 
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 Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

3900 2324   212.700,-Kč 

 
 
- Snižuje rozpočet výdajů 

ODPA Pol ZJ UZ O hodnotu v Kč 

3900 5032    13.100,-Kč 

3900 5031   12.600,-Kč 

3900 5011   187.000,-Kč 

 
 
Důvodová zpráva: 
 

Navýšení čerpání mezd po zahájení III. Etapy projektu CSS a k tomu navýšení příjmu dotace. 

 
 
 
V Olomouci dne 24. července 2020 
 
 
 
Zpracovala: Ťulpová Dagmar 


