SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY
Zasedání valné hromady v Brně 24. 3. 2011
ZÁPIS
Valná hromada (VH) byla svolána v Brně s tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 11. 3. 2010
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 11. 3. 2010
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 11. 3. 2010
6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2010
8. Zaměření SOM JM na rok 2011
9. Rozpočet SOM JM na rok 2011
10. Diskuse
11. Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
12. Různé
13. Závěr

1. Zahájení
Ing. Oliver Pospíšil zahájil v 10:05h jednání a přivítal přítomné zástupce členů SOM JM.
Konstatoval, že je přítomno 26 členů SOM JM, což není nadpoloviční většina, a v souladu se
Stanovami SOM JM přerušil jednání VH o 15 minut. Přivítal Mgr. Sargánkovou, ředitelku
Úřadu regionální rady NUTS 2 JV, která v rámci této přestávky vystoupila s prezentací o
přípravě budoucího Regionálního Operačního programu na další plánovací období 2014 – 2020.
Na závěr přednášky se přihlásil o slovo JUDr. Gašpar a navrhl, aby se po skončení projednávání
budoucího strategického materiálu pracovní skupinou uspořádal pracovní seminář pro členy
SOM JM, kde by jim byly předloženy a vyjasněny konečné výstupy směrem na Strategie 2014+.
V 10:32h Ing. Pospíšil poděkoval paní Mgr. Sargánkové za předložené informace a v souladu se
Stanovami SOM JM (čl. VI/a) zahájil jednání. Konstatoval, že je přítomno 31 členů.
Na základě jednání Správní rady (SR) byl navržen na funkci předsedajícího VH Ing. Oliver
Pospíšil.
VH odsouhlasila složení orgánů VH:
Předsedající VH:
Ing. Oliver Pospíšil
Návrhová komise:
Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jiří Mráka, Ing, Jan Vitula
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivan Charvát, Pavel Prokop
Zapisovatelka:
Veronika Ungrová
– schváleno všemi hlasy přítomných.
SR navrhla VH SOM JM změnu pořadí bodů programu jednání tak, aby bod 7. Plnění rozpočtu
za rok 2010 a bod 9. Rozpočet SOM JM na rok 2011 byly projednány hned za sebou, tzn. bod 8.
Zaměření SOM JM na rok 2011 přesunout místo bodu č. 7.
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Předsedající dále přednesl upravený návrh programu jednání, ke kterému nebyly připomínky.
VH schválila program jednání jednomyslně.

2. Informace o stavu členské základny
Předsedající předal slovo JUDr. Gašparovi, který přednesl informaci o stavu členské základny.
Ke dni 23. 3. 2011 má SOM JM 72 členů, což je téměř 643 tis. obyvatel. Během loňského roku
vystoupilo ze SOM JM město Blansko, Hrušky, Sokolnice, Jiříkovice a Rakvice (v rámci
Sdružení LVA) a SOM JM obdržela také dvě nové přihlášky do Sdružení a to od obce Drnovice
u Lysic a obce Ratíškovice. SR SOM JM dle Stanov tyto akty projednala a příslušně
odsouhlasila.
Členové obdrželi materiál s informací o stavu členské základny SOM JM 2011.

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 11. 3. 2010
Informaci k plnění jednotlivých bodů přednesl Mgr. Kostík:
III a) VH SOM JM doporučuje svým členům v Monitorovacím výboru (MV) ROP NUTS2
Jihovýchod aktivně prosazovat zájmy členů SOM JM v tomto orgánu. – Informoval o tom, že
zástupci SOM JM v tomto výboru jsou Roman Onderka a Ing. Jan Vitula. Hlavní činností je
prosazovat rozvojové záměry a hlavně je schvalovat.
III b) VH SOM JM doporučuje SR zorganizovat pravidelně semináře o Fondu malých projektů
přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. – Semináře probíhají pravidelně a budou i
nadále pokračovat. Informoval nové členy SOM JM o historii a fungování FMP, který
administruje RRA JM. Konstatoval, že během roku proběhly 4 semináře ohledně získávání
prostředků z FMP.
III c) VH SOM JM doporučuje všem svým členům aktivně využívat konzultace k přípravě
přeshraničních projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici. – členové SOM JM
projekty konzultují a účastní se seminářů.
III d) VH SOM JM ukládá SR projednat a konkretizovat podněty přednesené na valné hromadě.
– SR i DR se zabývala těmito podněty na každém svém jednání.
III e) VH SOM JM ukládá SR jednat s Jihomoravským krajem o podpisu rámcové smlouvy o
spolupráci. – návrh byl předán na JMK, proběhlo také několik jednání, kde si SR stanovovala a
definovala jednotlivé zapojení SOM JM do aktivit. Stále se snaží nalézt postavení SOM JM
v rámci JMK. Přepokládá se, že se v letošním roce podaří nejen definovat určité postavení SOM
JM v JMK, ale také, že bude smlouva podepsána.
K informaci o plnění úkolů z předchozího jednání VH nebyly dotazy a připomínky.
Byl přednesen návrh usnesení:
VH schvaluje informaci o plnění úkolů uložených valnou hromadou 11. 3. 2010. - schváleno
všemi hlasy.
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4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 11. 3. 2010
Zprávu o činnosti SR SOM JM přednesl Ing. Pospíšil. Členové SOM JM obdrželi materiál
„Zpráva o činnosti správní rady SOM JM od posledního zasedání valné hromady SOM JM v
březnu 2010“ před konáním VH elektronicky, ale také na místě v písemné podobě. Ing. Pospíšil
se zmínil o nejdůležitějších bodech, které byly na jednáních SR diskutovány.
Ke zprávě nebyly připomínky, proto byl přednesen návrh usnesení:
VH schvaluje zprávu o činnosti SR SOM JM od posledního zasedání valné hromady SOM
JM v březnu 2010. – schváleno všemi hlasy přítomných.

5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 11. 3. 2010
Zprávu o činnosti dozorčí rady za období IV/2010 – III/2011 přednesl předseda DR Ing.
Ivan Charvát. Informoval o složení DR, o termínech jednání v uvedeném období a o cílech
činnosti DR. Konstatoval, že členové dozorčí rady na základě úkolu z Valné hromady provedli
kontrolu smluvních činností administrátora Fondu malých projektů, kterým je Regionální
rozvojová agentura jižní Moravy a to 1. září a 26. listopadu 2009. Kontroly byly prováděny
vždy po zasedání Monitorovacího výboru. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky v
činnosti administrátora, které by byly v rozporu se „Smlouvou o zajištění vybraných činností
administrace Fondu malých projektů v Jihomoravském kraji v rámci OP Přeshraniční spolupráce
Česká republika - Rakousko“, podepsanou 31. 1. 2008 mezi SOM JM a RRA JM.
DR apeluje na všechny členy k podávání námětů ke zlepšení činnosti SOM JM a jeho orgánů.
Členové DR se budou i nadále aktivně zúčastňovat jednání Správní rady dle předem
stanovených delegací. DR vyzývá všechny členy SOM JM k průběžné propagaci činnosti
našeho sdružení a dosažení jeho cílů dle Stanov. S tím souvisí i nábor dalších obcí do našich
řad.

6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
Předsedající předal slovo JUDr. Gašparovi, který informoval o rezignaci Ing. arch. Grauové,
Mgr. Keremidského, Ing. Svobody na členství v SR vzhledem ke změnám po komunálních
volbách. Dále také informoval o ukončení členství PhDr. Králové v SR, které zanikl mandát
automaticky vzhledem k vystoupení města Blanska ze SOM JM a také o rezignaci Mgr. Ondruše
na členství v SR SOM JM. SR tyto rezignace vzala na vědomí. SR SOM JM navrhla na
uvolněná místa Mgr. Mráku, starostu města Hodonína, Ing. Balíka, místostarostu města Znojma,
MUDr. Ryšavého, starostu města Břeclavi a Ing. Vitulu, místostarostu města Židlochovice.
JUDr. Gašpar přednesl návrh usnesení, členové SOM JM hlasovali („en bloc“) následovně:
Valná hromada schvaluje rezignaci na funkci člena SR SOM JM Mgr. Miroslava
Ondruše, PhDr. Jaroslavy Králové, Ing. arch. Milany Grauové, Ing. Františka Svobody a
Mgr. Mariana Keremidského.
– 31 pro, 0 se zdrželo, 0 proti
Valná hromada schvaluje zvolení za člena SR Ing. Jana Vitulu, Ing. Pavla Balíka, Mgr.
Jiřího Mráku, MUDr. Oldřicha Ryšavého.
– 31 pro, 0 se zdržel, 0 proti
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JUDr. Gašpar dále přednesl informaci o rezignaci pana Bohuslava Kudy a MUDr. Daniela
Rychnovského na členství v DR SOM JM vzhledem ke změnám po komunálních volbách. SR
SOM JM tyto rezignace zvala na vědomí a doporučuje VH SOM JM zvolit za členy DR SOM
JM paní Ing. Janu Bohuňovskou, náměstkyni primátora pro oblast sociálně-kulturní a Mgr.
Radka Procházku, místostarostu města Letovice.
JUDr. Gašpar přednesl návrh usnesení, členové SOM JM hlasovali („en bloc“) následovně:
Valná hromada schvaluje rezignaci na funkci člena DR SOM JM MUDr. Daniela
Rychnovského, pana Bohuslava Kudy.
– 31 pro, 0 se zdrželo, 0 proti
Valná hromada schvaluje zvolení za člena DR SOM JM Mgr. Radka Procházky, Ing. Jany
Bohuňovské.
– 31 pro, 0 se zdržel, 0 proti
JUDr. Gašpar konstatoval, že SR je po zvolení nových členů 6 členná. Chybí jí 7. člen za okres
Blanensko. Nyní se čeká stále na nominace a zároveň se také vyjednává s městem Blanskem o
návratu do SOM JM. Navrhl, aby návrhová komise zapracovala do dnešního Usnesení VH SOM
JM podnět, aby SR projedla nového nástupce do SR SOM JM za okres Blansko.

7. Zaměření SOM JM na rok 2011
Ing. Pospíšil přednesl komentář k diskusnímu materiálu Zaměření SOM JM na rok 2011, který
členové SOM JM obdrželi. Nejprve se zmínil o tom, že toto zaměření je materiál k diskusi a
bude dopracován v návaznosti na základě podnětů ze strany členů SOM JM. Shrnul předložený
materiál a konstatoval, že cíle sdružení by měly být vedle správy FMP také tyto:
- Být odpovědným a seriózním partnerem pro Jihomoravský kraj při řešení
konkrétních otázek spojených s rozvojem regionu.
- Zvýšit zapojení členů SOM JM při projednávání společných zájmů členů.
- Vytvořit princip partnerství při projednávání všech praktických aspektů rozvoje
Jihomoravského kraje, i otázka předkládání konkrétních projektů do Operačních
programů (OP) pro r. 2007-2013, z Regionálního operačního programu (ROP)
NUTS II Jihovýchod a zejména z aktualizovaného Programu rozvoje
Jihomoravského kraje.
- Aktivněji profilovat SOM JM v oblasti vnějších regionálních vztahů. Role SOM
JM a Euroregionu může růst a vytvářet dostatečný prostor pro všechny obce,
uvnitř i mimo SOM JM, aktivně pracovat na společných projektech. U některých
obcí se to daří, ale velká část členů SOM JM tuto šanci nevyužívá. Pasivita členů
SOM JM se projevuje i v této oblasti. Proto vedení SOM JM podalo do FMP
projekt, který by měl definovat cíle v této oblasti pro období 2014 – 2020. SOM
JM s projektem uspělo.
Mimo to je nutné orientovat aktivity SOM JM pro rok 2011 do těchto základních oblastí:
- Partner Jihomoravského kraje při realizaci projektů řešící problémy definované
v Programu rozvoje Jihomoravského kraje (PRK), hlavně v oblasti regionálního
rozvoje, dopravy, cestovního ruchu a meziregionálních vztahů.
- Správa Fondu malých projektů OP přeshraniční územní spolupráce pro českorakouskou hranici pro celý jihomoravský region. (rozdělení částky cca 3,1 mil.
EUR v letech 2007-2013; zasedání 2-3x ročně ŘV k rozdělení grantů)
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-

Partner regionálních orgánů při přípravě dokumentů pro využívání Kohezní
politiky na území JMK v období 2014 – 2020.

Velký význam má SOM JM v souvislosti s Operačními programy a ROPy. Tady je vhodným
signálem účast paní Mgr. Sargánkové a také úvaha o tom, že by SOM mohla být organizátorem
dalších podobných sezení či seminářů pro členy SOM JM ohledně problematiky Operačních
programů a ROPů. Na závěr informoval o tom, že se město Brno také zabývalo myšlenkou
existence a poslání SOM JM. Vznikla tak myšlenka vytvoření jakési platformy z hlediska
vytvoření lepší komunikace mezi SMB a obcemi, které jsou navázány na Brno, jak z hlediska
dopravy, kultury tak školství atd. Domnívá se, že je to téma, které by mohlo členy SOM JM
zajímat. SR se touto myšlenkou bude zabývat na svém dalším zasedání a bude členy SOM JM
průběžně informovat.
Poté předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zaměření činnosti SOM JM na rok 2011. – schváleno
jednomyslně.

8. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2010
Předsedající předal slovo Ing. Vitulovi, který přednesl komentář k předloženému plnění
rozpočtu SOM JM za rok 2010. Celkové výnosy roku 2010 (plnění) se oproti schválenému
rozpočtu liší především kvůli členským příspěvkům. Menší plnění je způsobeno vystoupením
některých obcí ze SOM JM. Tento materiál již projednala SR i DR SOM JM na svých
předešlých zasedáních a doporučují ho VH SOM JM ke schválení. Nevyčerpaný zůstatek byl
navržen převést do r. 2011.
K materiálu nebyly dotazy a připomínky.
Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje informaci o plnění rozpočtu za rok 2010. – schváleno všemi hlasy
přítomných.

9. Rozpočet SOM JM na rok 2011
Ing. Vitula přednesl informace k předloženému návrhu rozpočtu. Především se zmínil o
nákladové položce „Náklady na revolvingový úvěr“ v hodnotě 25 tis. Kč. Revolvingový úvěr
byl zřízen proto, aby si SOM JM nemusela půjčovat finanční prostředky od svých členských
měst na předfinancování FMP. Tato částka je pouze orientační, protože výše částky záleží na
tom, jak se v průběhu roku tento úvěr bude čerpat. Bude záležet na tom, jak budou jednotlivé
prostředky přicházet od jednotlivých poskytovatelů. Na rok 2011 je opět navržen vyrovnaný
rozpočet, který projednala a doporučila VH ke schválení jak SR, tak i DR SOM JM.
K materiálu nebyly dotazy a připomínky.
Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2011.
– 31 pro – 0 proti – 0 se zdržel
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10. Diskuse
Předsedající Ing. Pospíšil zahájil diskusi.
Žádné příspěvky do diskuse nebyly.

11. Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
Mgr. Mráka přednesl za návrhovou komisi návrh na usnesení VH SOM JM. K tomuto návrhu
nebyly žádné připomínky.
Dále Mgr. Mráka nechal hlasovat o bodech usnesení II a)-c) a III a)-f):
Valná hromada bere na vědomí:
a) informaci o stavu členské základny SOM JM
b) zprávu o činnosti DR SOM JM za období IV/2010-III/2011
c) informaci Mgr. Sargánkové o přípravách Strategie 2014+
Valná hromada SOM JM:
a) doporučuje SR organizovat pravidelně semináře o Fondu malých projektů
přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici.
b) doporučuje všem svým členům aktivně využívat konzultace
přeshraničních projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici.

k přípravě

c) ukládá SR projednat a konkretizovat podněty přednesené na valné hromadě.
d) ukládá SR dojednat s Jihomoravským krajem podpis rámcové smlouvy o
spolupráci.
e) ukládá SR projednat nového nástupce do SR za okres Blansko
f) doporučuje svým členům aktivně se zapojit do přípravy Strategických dokumentů
pro plánovací období 2014 – 2020.
- schváleno všemi hlasy přítomných.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

12.Různé
Do bodu různé nebyly žádné příspěvky ze strany VH.
Ing. Pospíšil vyjádřil poděkování panu Mgr. Miroslavu Ondrušovi za práci, která byla
rozprostřena do celé historie tohoto Sdružení. Bohužel se nemohl dnes VH zúčastnit a rozloučit
se ze zdravotních důvodu. Jedná se o jednoho ze zakládajících členů SOM JM. SR a DR pro něj
připravila věcné poděkování formou čestného uznání. Dále poděkoval kolegům ze SR za práci,
kterou od poslední VH vykonali.
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13.Závěr
Předsedající Ing. Pospíšil poděkoval přítomným členům SOM JM za účast a přednesené
podněty.
Brno, 24. 3. 2011

Zapsala:

Veronika Ungrová

Ověřili:

Ing. Ivan Charvát

Pavel Prokop

Přílohy:
 Usnesení valné hromady SOM JM z 24. 3. 2011
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