
 

 

 

Stránka 1 z 4 

  
Z   Á   P   I   S 

ze zasedání Valného shromáždění dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy 
konaného v úterý dne 3. června 2022 od 11:00 v Kulturním domě, Masarykova 20, Šternberk 

 
Přítomni: zástupci členských měst a obcí SOSM dle presenční listiny 
Hosté: dle presenční listiny 
  
Program: 
 
1) Zahájení, schválení programu valného shromáždění SOSM 

2) Volba návrhové a mandátní komise 

3) Návrh na změnu Stanov SOSM 

4) Zpráva o činnosti SOSM v roce 2021 

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2021 

6) Závěrečný účet SOSM za rok 2021 

7) Návrh rozpočtu SOSM na rok 2022 

8) Rozpočtové provizorium SOSM na rok 2023 

9) Informace o výši příspěvků na rok 2023 

10) Zpráva o činnosti Kontrolní komise SOSM 

11) Zpráva o činnosti a hospodaření RARSM 2021 

12) Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě 

13) Střednědobý rozpočtový výhled Sdružení obcí střední Moravy 2023–2026 

14) Různé, diskuse 

15) Závěr 

 
ad 1)  Přítomné zástupce členských měst a obcí SOSM přivítal, jednání zahájil a dále vedl Ing. Lubomír Žmolík, místopředseda SV SOSM. 

Informoval přítomné, že dle pozvánky na valné shromáždění byly materiály pro jednání včetně všech příloh rozeslány prostřednictvím 
datové schránky a emailu včas. Několik výtisků bylo k dispozici také při prezenci. Poté byl všemi hlasy přítomných schválen program 
jednání valného shromáždění SOSM dne 3. 6. 2022 dle předloženého návrhu. 

 
ad 2) Valné shromáždění SOSM schválilo všemi hlasy návrhovou komisi a mandátovou a volební komisi ve složení:  
 návrhová komise:  1. předseda – Radek Vincour, Uničov 

2. člen komise – Viktor Kohout, Litovel 
     3. člen komise – Miloslav Oulehla, Kojetín 

 mandátovou komise: 1. předseda – Milan Rác, Zlaté Hory 
     2. člen komise – Stanislav Cetkovský, Klenovice na Hané 
    3. člen komise – Stanislav Orság, Šternberk 
 Valné shromáždění je usnášení schopné, jsou-li přítomny 3/5 řádných členů SOSM. Není-li přítomen dostatečný počet řádných členů, 

stává se shromáždění usnášení schopným bez ohledu na počet přítomných půl hodiny po termínu svolání. K přijetí usnesení je třeba 
prosté většiny hlasů přítomných řádných členů. K přijetí změny „Zakladatelské smlouvy“, změny stanov nebo k vyloučení řádného 
člena je třeba 2/3 většiny přítomných řádných členů. 
Předseda mandátové komise předseda – Milan Rác, informoval přítomné, že dle stanov SOSM valné shromáždění není 
usnášeníschopné. V souladu se stanovami předseda VS SOSM svolat nové jednání VS SOSM po půl hodině, VS SOSM se tak 
usnášeníschopné stalo. 
Všemi přítomnými bylo dále dle návrhové komise schváleno, aby se o usneseních k předloženým materiálům pro jednání Valného 
shromáždění hlasovalo po projednání o každém bodu zvlášť. 

  
ad 3) Správní výbor SOSM navrhuje změnu Stanov Sdružení obcí střední Moravy ve znění navrženém SV SOSM dne 3. června 2021 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ustanovením § 50 odst. 3, kdy toto znění je Přílohou č. 1 těchto podkladových materiálů. 
 Jedná se zejména o změnu počtu členských obcí a o změny související se změnou legislativy a procesní záležitosti, jež zrychlí chod 

DSO SOSM. 
 
ad 4)  Předseda SV SOSM Mgr. Radek Vincour přednesl zprávu o činnosti SOSM v roce 2021:  

 
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,  
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dovolte mi jménem svým i jménem správního výboru přivítat Vás na valném shromáždění SOSM. V rámci dnešního jednání bychom 
měli shrnout, čeho se nám podařilo nebo také nepodařilo v uplynulém roce 2021 dosáhnout, jak se tyto skutečnosti promítly do 
finanční bilance našeho hospodaření a jaké výzvy před námi stojí. 
Počet obcí ve Sdružení obcí střední Moravy k 31. 12. 2021: 99 členů. 
SV SOSM zasedal v roce 2021 v těchto dnech: 7. května, 3. června, a 12. listopadu. Lze tedy konstatovat, že četnost jednání sice 
nebyla v souladu se stanovami SOSM, nicméně vzhledem k vládním nařízením, souvisejícím s Covidem 19, se více jednání 
uskutečnit nemohlo. Správní výbor se v souladu se stanovami detailně zabýval sledováním hospodaření SOSM, činností agentury, 
personálními otázkami, plněním úkolů VS SOSM a doporučeními ředitele RARSM. SV SOSM poděkoval řediteli RARSM za úspěšné 
dokončení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ - Registrační číslo projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který v dnešních dnech je definitivně ukončen a je již i po tzv. udržitelnosti. 
Kontrola usnesení VS SOSM z 18. 6. 2021 
Valné shromáždění SOSM ze dne 18. 6. 2021 uložilo Správnímu výboru SOSM následující úkoly: 
- zajistit schválení účetní uzávěrky SOSM vždy do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena (tzn. do 30. 6. příslušného roku) 
- zajistit povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozí 
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 
- o tomto opatření podat písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu. 
Všechna usnesení byla splněna 
 

ad 5) Tajemník SOSM informoval o závěrech „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
střední Moravy za rok 2021“ ze dne 18. 2. 2022. Dokument byl součástí podkladových materiálů pro jednání valného shromáždění. 
Závěr přezkoumání: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004Sb.: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 
písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Tajemník SOSM 
informoval o skutečnosti, že zjištěné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 
3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), byly odstraněny, řádně projednány na SV SOSM dne 3.6.2022, kde bylo rovněž projednáno a 
přijato opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. 

 
ad 6) Tajemník okomentoval návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2021. Upozornil na povinnost členských obcí vyvěsit zaslaný závěrečný 

účet na úředních deskách měst a obcí a zaslat potvrzení o vyvěšení na sekretariát SOSM. Veškeré materiály byly odeslány datovou 
schránkou. 

 
ad 7) Tajemník okomentoval návrh rozpočtu SOSM na rok 2022. Okomentoval rovněž časovou osu vzhledem ke spotřebě finančních 

prostředků na provoz agentury a tím i termíny splátky příspěvku na provoz. 
Návrh splátkového kalendáře příspěvků pro agenturu RARSM na rok 2022: 
3. 6. 2022  460 000 Kč  
Celkem   460 000 Kč 
 

ad 8) Tajemník okomentoval dle platné legislativy, tedy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění, navržené Rozpočtové provizorium na rok 2023, jež bylo také součástí podkladových materiálů, pro jednání valného 
shromáždění SOSM. 

ad 9)  Tajemník okomentoval výši příspěvků na rok 2023, kdy navrhl navýšení po 26 letech na následující výši: 
   9,- Kč na obyvatele u obcí 

9,- Kč na obyvatele u obcí s rozšířenou působností  
úhrada na účet číslo 6133195339/0800 s termínem úhrady dle splatnosti vystavené faktury daného roku. 
 
Počet členů SOSM ke dni 31. 12. 2021 - 99 obcí. 
Seznam obcí, které neuhradily členské příspěvky za rok 2021–0 
 

ad 10)  Zprávu o činnosti Kontrolní komise SOSM přednesl Ing. Mgr. Roman Jedlička – člen KK: 
Komise v roce 2021 pracovala ve složení: 

 Mgr. Kateřina Krejčí – starostka Sobíšky 

 Michal Oborný – město Šternberk 
  Ing. Mgr. Roman Jedlička – starosta obce Bohuslavice 

  Ing. Milan Rác – starosta města Zlaté Hory 

 Mgr. Jaroslav Střelák – starosta obce Krumsín 
Kontrolní komise řádně projednala podkladové materiály, týkající se Závěrečného účtu za rok 2021, Návrhu rozpočtu pro rok 2022 a 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2021, dle programu jednání a jednomyslně doporučila VS SOSM schválit 
jednotlivé dokumenty. 
Kontrolní komisi nebyl předložen v době od valného shromáždění SOSM konaného dne 18. 06. 2021 až do dnešního dne žádný 
podnět k řešení jakýchkoliv sporů. 
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ad 11) Všechna jednání orgánů RARSM uskutečněná v roce 2021 a v roce 2022 probíhala v souladu s platnými stanovami RARSM. 

Současně se předseda SV RARSM a ředitel RARSM pravidelně účastnili všech zasedání SV SOSM. 
 
1. k činnosti Valného shromáždění RARSM 

      zasedání 25. května 2022 
- projednání přehledu činnosti za r. 2021 
- projednání plnění finančního plánu r. 2021 ve výši  

náklady 14 426 000,- Kč 
výnosy 13 917 000,- Kč 
projednání návrhu finančního plánu r. 2022 ve výši 
náklady 12 604 000,- Kč 
výnosy 12 609 000,- Kč 

- projednání strategie činnosti a návrh činnosti na rok 2022 
 
2. k činnosti Kontrolní komise RARSM 

      zasedání 29. dubna 2022 
- projednání plnění finančního plánu RARSM r. 2021 
- projednání návrhu finančního plánu a plánu činnosti RARSM r. 2022 
- projednání strategie činnosti na rok 2022 

 
3. k činnosti Správního výboru RARSM 
SV RARSM zasedal pouze 3x, neboť k dalším jednáním nemohlo dojít, kvůli vládním opatřením stra Covid 19. Správní výbor se v souladu se 
stanovami detailně zabýval sledováním hospodaření agentury, činností agentury, personálními otázkami, plněním úkolů VS RARSM a 
doporučeními KK RARSM. 
Ředitel RARSM Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA a předseda SV Mgr. Petr Kouba se pravidelně účastnili jednání SV SOSM a informovali tak 
průběžně zástupce zakladatelů o činnosti a finanční problematice agentury. Důraz je v tomto kontextu kladen na pomoc obcím s přípravou 
projektů prostřednictvím Regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě, který je založen na solidárním přístupu měst vůči menším 
obcím regionu. 
 
V roce 2022 se zatím nepodařilo uzavřít smlouvu mezi RARSM a Olomouckým krajem spočívající v posílení tohoto fondu, nicméně se o tomto 
stále jedná. Tento krok snad bude ve znamení započaté, nejen finanční spolupráce mezi Olomouckým krajem a RARSM, tak jak tomu bylo 
v dosavadním období od roku 2007. 
 
Další strategie agentury bude orientovaná dominantně na pomoc obcím, a to v kontextu plánovacího období EU 2021+ v celém spektru 
činností, souvisejících se získáním finančních prostředků na rozvoj obcí a tím celého Olomouckého kraje. 
 
Složení orgánů RARSM – po rezignaci některých zástupců obcí 
 
VS RARSM: 
za SOSM     Mgr. Radek Vincour – starosta města Uničova 
za Statutární město Olomouc  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA – primátor města Olomouce  

 
KK RARSM: 
Ing. Stanislav Orság, Šternberk, předseda komise 
Ing. Mgr. Roman Jedlička, Bohuslavice, místopředseda komise 
Miloslav Oulehla, Kojetín 
Mgr. Radek Vincour, Uničov 
Vladimír Solodujev, Skorošice 

 
SV RARSM: 
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, ředitel RARSM (členem SV RARSM je dle stanov RARSM) 
Ing. Zdeněk Bogoč, Statutární město Olomouc 
Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora Sm Přerova, předseda správního výboru 
Ing. Michaela Procházková, starostka Domašova u Šternberka 
Ing. Lubomír Žmolík, starosta Lipové Lázně, místopředseda správního výboru 
Poznámka: V případě podrobnějšího zájmu o jednotlivé zápisy a podklady se obracejte na předsedu SV RARSM Mgr. Petra Koubu, 
+420776226828 nebo na ředitele RARSM Ing. Mgr. Martina Kučeru, MBA, MPA, tel.: 585 205 970, mobil: 775 727 711, e-mail: 
kucera@rarsm.cz.    



 

 

 

Stránka 4 z 4 

Valné shromáždění RARSM se schvalováním jak hospodařením agentury za rok 2021, tak i návrhem činnosti spojeným s návrhem hospodaření 
pro rok 2022 zabývalo na VS RARSM dne 25. 5. 2022. Pro rozsáhlost zprávy je tato Zpráva o činnosti a finančním hospodaření RARSM 2021 
jako samostatný materiál, který je na vyžádání k dispozici. 
 
ad 12) Tajemník SOSM informoval o stavu Regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě, o skladbě a množství projektů, které 

byly zpracovány pro členské obce SOSM právě za pomocí tohoto fondu, do kterého jsou zapojeny i finanční prostředky 
z Olomouckého kraje. 

 

ad 13)  Tajemník SOSM informoval členy VS SOSM o povinnosti schválit Střednědobý rozpočtový výhled Sdružení obcí střední Moravy 
2023–2026, který rovněž okomentoval a poté předal předsedovi SV SOSM slovo, aby nechal hlasovat. 

 
ad 14) Diskuse proběhla mezi přítomnými na téma četnost a způsob spolupráce s RARSM, která byla velmi kvitována a obecně doporučena 

dalším obcím, které uvažují o vstupu do SOSM, čímž si zajistí profesionální přístup za velmi výhodných finančních podmínek. 
 
ad 15) Následně předseda SV SOSM Mgr. Radek Vincour poděkoval všem přítomným za účast, popřál jim hodně úspěchů v pracovním i 

osobním životě a ukončil jednání. 
 

Jednotlivá usnesení byla vždy schválena všemi přítomnými, vyjma bodu č3., kde se čtyři zástupci obcí zdrželi hlasování a vyjma bodu 
č. 9, kde se jeden zástupce obce zdržel hlasování. O všech usneseních se hlasovalo v rámci bodů jednotlivě. 

 
 
 
 
 
         …………………………………………………………. 
V Olomouci dne 3. června 2022     Zapsal: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, v.r. 
                    tajemník SOSM  



 

U S N E S E N Í 
z jednání valného shromáždění Sdružení obcí střední Moravy 

konaného v úterý dne 3. 6. 2022 v Kulturním domě, Masarykova 20, Šternberk 
 

 
1) Valné shromáždění SOSM schvaluje program jednání dne 3. 6. 2022 dle pozměněného předloženého návrhu. 

 
2) Valné shromáždění SOSM schvaluje návrhovou a mandátovou komisi ve složení: 

návrhová komise: 1. předseda – Radek Vincour, Uničov 
2. Viktor Kohout, Litovel 

  3. Miloslav Oulehla, Kojetín 
mandátová komise:1. předseda – Milan Rác, Zlaté Hory 
  2. Stanislav Cetkovský, Klenovice na Hané 
  3. Stanislav Orság, Šternberk 
 

3) Valné shromáždění SOSM schvaluje změnu Stanov Sdružení obcí střední Moravy dle předloženého návrhu. 
 

4) Valné shromáždění SOSM bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti SOSM za rok 2021. 
Valné shromáždění SOSM bere na vědomí informace o kontrole usnesení VS SOSM z 18. 6. 2021. 

 
5) Valné shromáždění SOSM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Střední Moravy za 

rok 2020, IČO 47921676 a rovněž bere na vědomí přijatá opatření k zjištěnému nedostatku. 
Valné shromáždění SOSM ukládá správnímu výboru SOSM: 

- zajistit schválení účetní uzávěrky SOSM vždy do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena (tzn. do 30. 6. příslušného roku) 
- zajistit povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozí 
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 
- o tomto opatření podat písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu. 

 
6) Valné shromáždění SOSM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet SOSM za rok 2021 bez výhrad, dle předloženého návrhu. 

Valné shromáždění SOSM schvaluje účetní závěrku SOSM za rok 2021. 
  

7) Valné shromáždění SOSM schvaluje rozpočet SOSM na rok 2022 včetně splátkového kalendáře příspěvků pro agenturu RARSM dle 
předloženého návrhu. 
Návrh splátkového kalendáře příspěvků pro agenturu RARSM na rok 2022: 
3. 6. 2022   460 000 Kč 
Celkem   460 000 Kč 

 
8) Valné shromáždění SOSM schvaluje rozpočtové provizorium na období leden–červen 2023 pro činnost SOSM do výše jedné dvanáctiny 

výdajů roku 2022 měsíčně. 
 

9) Valné shromáždění SOSM schvaluje výši příspěvků na rok 2023 takto:  
9,- Kč na obyvatele u obcí  
9,- Kč na obyvatele u obcí s rozšířenou působností  
úhrada na účet číslo 6133195339/0800 s termínem úhrady do 31. 3. 2023. 

 
10) Valné shromáždění SOSM bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise SOSM dle předloženého návrhu. 

 
11) Valné shromáždění SOSM bere na vědomí zprávu o činnosti a finančním hospodaření RARSM a zprávu o činnosti orgánů RARSM 

v roce 2021 dle předloženého návrhu. 
Valné shromáždění SOSM bere na vědomí návrh činnosti a finančního plánu RARSM v roce 2022 dle předloženého návrhu. 
Valné shromáždění SOSM schvaluje výši členských příspěvků do RFPPSM na rok 2023: 
3,- Kč na obyvatele úhradou na účet číslo 20001-6146365309/0800 s termínem úhrady do 31. 3. 2023, nebo pro nově přijaté členské 
obce průběžně, nejpozději však do 31. 12. daného roku. 
 

12) Valné shromáždění SOSM bere na vědomí informace tajemníka SOSM a stavu průběhu naplňování RFPPSM v roce 2021 dle 
předloženého návrhu. 

 
13) Valné shromáždění SOSM schvaluje střednědobý rozpočtový výhled SOSM 2023–2026. 

 
V Olomouci dne 3. 6. 2022 

 
Mgr. Radek Vincour    Mgr. Petr Kouba 

    předseda správního výboru SOSM    místopředseda správního výboru SOSM 
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