SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY
Zasedání valné hromady v Židlochovicích 13.3.2008
ZÁPIS
Valná hromada (VH) byla svolána v Židlochovicích s tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 22.3.2007
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 22.3.2007
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 22.3.2007
6. Volba nových členů SR SOM JM
7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2007
8. Zaměření SOM JM na rok 2008
9. Rozpočet SOM JM na rok 2008
10. Diskuse
11. Závěrečné zhodnocení projektu OP RLZ (Projektově vzdělaná samospráva)
12. Přijetí usnesení Valné hromady SOM JM
13. Různé
14. Závěr

1. Zahájení
Místopředsedkyně SR SOM JM PhDr. Jaroslava Králová zahájila v 10:00h jednání a přivítala
přítomné zástupce členů SOM JM. Konstatovala, že není přítomna nadpoloviční většina členů
SOM JM, a odložila jednání o 15 minut.
V 10:15h v souladu se Stanovami SOM JM (čl. VI/a) zahájila místopředsedkyně SR jednání.
Předala slovo JUDr. Gašparovi a zároveň ho navrhla na funkci předsedajícího VH.
JUDr. Gašpar omluvil neúčast předsedy SOM JM Ing. Jana Vituly.
VH odsouhlasila složení orgánů VH:
Předsedající VH:
JUDr. Vladimír Gašpar – schváleno všemi hlasy
Návrhová komise:
Ing. Martin Bedrava, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Marian Keremidský –
schváleno všemi hlasy
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivan Charvát, Jiří Životský – schváleno všemi hlasy
Zapisovatelka:
Jana Švestková – schváleno všemi hlasy
Předsedající dále přednesl návrh programu jednání, a zároveň doporučil změnu programu valné
hromady, a to zaměnit body 7. a 8.
Program v následujícím znění:
1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 22.3.2007
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 22.3.2007
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 22.3.2007
6. Volba nových členů SR SOM JM
7. Zaměření SOM JM na rok 2008
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8. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2007
9. Rozpočet SOM JM na rok 2008
10. Diskuse
11. Závěrečné zhodnocení projektu OP RLZ (Projektově vzdělaná samospráva)
12. Přijetí usnesení Valné hromady SOM JM
13. Různé
byl schválen všemi hlasy.

2. Informace o stavu členské základny
JUDr. Gašpar přednesl informaci o stavu členské základny. SOM JM má v současné době 77
členů, od posledního jednání VH v březnu 2007 obdržela SR nové přihlášky do SOM JM od
obcí Ladná (okr. Břeclav, 1176 obyvatel) a Ledce (okr. Brno-venkov, 207 obyvatel). SR
schválila vstup těchto obcí do SOM JM na svém zasedání 13.9.2007 ve Znojmě.
Byl přednesen návrh usnesení:
VH bere na vědomí informaci o stavu členské základny SOM JM. – schváleno všemi hlasy.

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 22.3.2007
Informaci k plnění jednotlivých bodů přednesl předsedající JUDr. Gašpar:
VH SOM JM doporučila členům SOM JM zapojit se aktivně do činnosti pracovní skupiny
k zvyšování absorpční kapacity v rámci SROP 3.3 – byla podepsána partnerská smlouva mezi
JMK a SOM JM, projekt již skončil. Tento bod usnesení byl tedy naplněn, očekává se, že JMK
se bude účastnit Regionálního operačního programu (ROP) a SOM JM bude opět partnerem
projektu.
VH SOM JM doporučila SR zorganizovat nejpozději ve III. kv. 2007 seminář o fungování
Dispozičního fondů malých projektů. – Vzhledem k posunu zahájení programů přeshraniční
spolupráce SR doporučila, aby se seminář konal po schválení programu Fondu malých projektů
(slavnostní zahájení FMP proběhne 27.3.2008). Plnění tohoto úkolu VH bylo tedy odloženo,
pravděpodobně na letní období r.2008.
VH SOM JM uložila SR v roce 2007 dokončit jednání s vedením JMK o spolupráci. – SR a DR
zpracovala text návrhu smlouvy – dohody o vzájemné spolupráci, který byl v r.2006 odeslán
vedení JMK. Předseda Ing. Vitula projednával s hejtmanem JMK během r.2007 některé body
této dohody. Ke konečnému řešení a podpisu dohody zatím nedošlo. SR navrhuje odložit další
jednání na období po podzimních volbách.
VH SOM JM uložila SR projednat a řešit podněty DR přednesené na VH konané 22.3.2007. –
SR tyto podněty projednávala na svých zasedáních, proběhlo také společné jednání SR a DR
SOM JM v září 2007 ve Znojmě.
K informaci o plnění úkolů z předchozího jednání VH nebyly dotazy a připomínky.
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4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 22.3.2007
Zprávu o činnosti správní rady za období IV/2007 – III/2008 přednesla PhDr. Králová. Členové
SOM JM obdrželi materiál „Zpráva o činnosti správní rady SOM JM od posledního zasedání
valné hromady SOM JM v březnu 2007“. PhDr. Králová se zmínila o nejdůležitějších bodech,
které byly na jednáních SR projednány.
Ke zprávě nebyly připomínky, proto byl přednesen návrh usnesení:
VH schvaluje zprávu o činnosti SR SOM JM za období IV/2007-III/2008 – schváleno všemi
hlasy přítomných.

5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 22.3.2007
Zprávu o činnosti dozorčí rady za období IV/2007 – III/2008 přednesl předseda DR Ing. Ivan
Charvát. Informoval o složení DR, o termínech jednání v uvedeném období a o cílech činnosti
DR. Konstatoval, že správní rada SOM JM reagovala vždy pozitivně na všechny podněty
přednesené dozorčí radou. Zástupce DR se účastní všech jednání SR.
DR vyzývá všechny členy SOM JM k aktivnímu přístupu a k propagaci SOM JM. Správní radě
doporučuje řešit vztahy s JMK po podzimních volbách.
Byl přednesen návrh usnesení:
VH bere na vědomí zprávu o činnosti DR
schváleno všemi hlasy přítomných.

SOM JM za období IV/2007-III/2008. –

6. Volba nových členů SR SOM JM
Mgr Ondruš informoval o rezignaci Ing. Jiřího Koliby, který ukončil svou činnost jak ve SR
SOM JM, tak ve správním výboru RRA JM, kde byl členem delegovaným za SOM JM. SR na
svém jednání 6.12.2007 kooptovala na místo ve SR SOM JM i správním výboru RRA JM Ing.
Martina Bedravu.
Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, Mgr. Ondruš nechal o návrhu hlasovat. Ing. Martin
Bedrava byl zvolen všemi hlasy přítomných.

7. Zaměření SOM JM na rok 2008
JUDr. Gašpar přednesl komentář k materiálu Zaměření SOM JM na rok 2008, který členové
SOM JM obdrželi.
SOM JM by měla být partnerem Jihomoravského kraje při diskusích o důležitých problémech
regionu a zdrojem podnětů v oblasti regionálního rozvoje, dále správcem fondu malých projektů
přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici.
Konkrétně se daří plnit zaměření následovně:
SOM JM má 2 zástupce v monitorovacím výboru ROP.
SOM JM bude pověřeno správou malých projektů OP přeshraniční územní spolupráce pro
česko-rakouskou hranici pro celý jihomoravský region. V oblasti přeshraniční spolupráce je
většina obcí velmi pasivních, Dr. Gašpar vyzval k většímu využití možností čerpání těchto
fondů. Informoval, že do konce roku budou pravděpodobně vyhlášeny 1-2 výzvy z FMP.
V oblasti spolupráce na česko-slovenské hranici se účastní zástupci SOM JM pracovních setkání
pro zájemce o projekty.
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Podnět DR, aby se SOM JM prosazovala prostřednictvím členství v komisích JMK, je obtížně
realizovatelný už z toho důvodu, že SOM JM nedefinovala konkrétně svoje zájmy.
SOM JM bylo partnerem projektu Projektově vzdělaná samospráva, ze kterého by mohl být
vytvořen model pro systém konzultací pro obce ze strany RRA JM.
Dr. Gašpar navrhl, aby diskuse k těmto bodům proběhla až v bodě 10. Tento návrh VH
odsouhlasila jednomyslně.

8. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2007
Předsedající předal slovo Mgr. Kostíkovi, který přednesl komentář k předloženému plnění
rozpočtu SOM JM za rok 2007. Tento materiál již projednala SR i DR SOM JM na svých
předešlých zasedáních. K materiálu nebyly dotazy a připomínky.
Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje informaci o plnění rozpočtu za rok 2007 – schváleno všemi hlasy
přítomných.

9. Rozpočet SOM JM na rok 2008
Mgr. Kostík přednesl informace k předloženému návrhu rozpočtu. Na rok 2008 je opět navržen
vyrovnaný rozpočet, který schválila SR i DR SOM JM. Mgr. Kostík podrobně hovořil o
jednotlivých položkách a vysvětlil zůstatek na účtu z r.2007 a jeho využití. Po VH bude spolu se
zápisem rozeslán schválený rozpočet na r.2008 s rozklíčováním zůstatku účtu z r.2007.
Starosta města Tišnova Ing. František Svoboda se dotázal, proč se navyšuje částka za činnost
sekretariátu SOM JM o cca 15%. Dr. Gašpar odpověděl, že se jedná o důsledek zdražení
pronájmu prostor, ve kterých sídlí RRA JM.
Ing. Charvát sdělil, že DR se bude na příštím zasedání zabývat rozpočtem SOM JM a provede
kontrolu čerpání nákladů na činnost sekretariátu pro SOM JM.
Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2008. – schváleno většinou hlasů přítomných.

10. Diskuse
Předsedající JUDr. Gašpar zahájil diskusi.
Ing. Augustin Forman, starosta města Miroslavi a člen DR konstatoval, že v materiálu o
zaměření SOM JM na rok 2008 chybí konkretizování úkolů. Navrhl zaměřit se na IDS JMK a
dále podporu malých obcí, například prosadit účast v dotačních programech (např. program
ROP JV Rozvoj regionálních středisek je určen pro obce nad 500 obyvatel).
V otázce IDS doporučil nečekat na podzimní volby, ale sejít se zástupci KORDISu a projednat
problematické body, např. přestupní terminály venkovských oblastí. Ing. Forman projednal
předběžně účast Ing. Letochy, který je předsedou dozorčí rady společnosti KORDIS, na jednání
SR SOM JM.
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Dále Ing. Forman navrhl, aby se SOM JM zapojilo do diskuse i s nově vzniklým Sdružením
místních samospráv (SMS) a společně prosazovali zájmy obcí.
Na poslední námět Ing. Formana reagovala PhDr. Králová, která připomněla, že téma
spolupráce SOM JM a SMO ČR již bylo projednáváno, ale nakonec zamítnuto. SMS má
podobně jako SMO ČR roli celostátní, a pokud se bude SOM JM angažovat buďto v jedné nebo
druhé organizaci, dojde k rozkolu zájmů mezi malými obcemi a městy. Kterýkoliv člen SOM
JM má ale možnost jednotlivě vstoupit ať už do SMO ČR, tak do SMS.
Ing. Mokrý, starosta města Moravský Krumlov informoval o situaci a jednání komor ve SMO
ČR. Doplnil informaci, že se nevylučuje ani členství v SMS a SMO ČR.
Ing. Svoboda, starosta města Tišnova podpořil názor zabývat se pouze regionálními záležitostmi
a nepouštět se do náročných komunikací s celostátními organizacemi.
Jiří Životský, starosta obce Sokolnice doplnil, že je třeba v prvé řadě v rámci SOM JM
spolupracovat jednotně a zamyslet se, jestli je SOM JM schopno ovlivnit tak závažné otázky,
např. tvorbu zákonů, viz právě diskutovaný zákon o rozpočtovém určení daní.
Předsedající shrnul přednesené podněty a členové SOM JM se po několika připomínkách snesli
na následujícím usnesení: Valná hromada ukládá SR projednat a konkretizovat podněty
přednesené na valné hromadě. – schváleno všemi hlasy přítomných.

11. Závěrečné zhodnocení
samospráva)

projektu

OP

RLZ

(Projektově

vzdělaná

Členové SR vyslechli od JUDr. Gašpara informace o projektu OP RLZ Projektově vzdělaná
samospráva, jehož cílem bylo vytvořit vzdělávací program pro vedoucí pracovníky veřejné
správy týkající se využívaní finančních zdrojů z fondů EU, jakožto doplňkových finančních
zdrojů pro rozvoj obce. SOM JM bylo partnerem tohoto projektu. Projekt trval 18 měsíců a
všemi deseti účastníky pilotního školení byl kladně hodnocen. 6.3.2008 proběhla závěrečná
konference tohoto projektu v Hustopečích.
Výsledky projektu budou projednány s JMK v souvislosti s možnou akreditací školení.

12. Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
Ing. Bedrava přednesl za návrhovou komisi návrh na Usnesení VH SOM JM, které bylo
schváleno většinou hlasů přítomných, 1 člen se zdržel hlasování. Usnesení je přílohou tohoto
zápisu.

13. Různé
Do bodu různé se přihlásil Mgr. Vlastimil Jansa, starosta obce Dolní Bojanovice. Navrhl znovu
uvážit vstup SOM JM do komor SMO ČR; krajská SOM JM by mohla vstoupit jak do obou
komor SMO ČR, tak do SMS.
PhDr. Králová reagovala připomínkou, že jednotlivé obce mohou vstoupit do kteréhokoliv
z těchto sdružení, ale pro SOM JM jako celek to není možné.
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14. Závěr
Na závěr poděkoval JUDr. Gašpar přítomným členům SOM JM za účast a aktivní přístup na
valné hromadě.
Židlochovice, 13.3.2008
Zapsala:

Jana Švestková

Ověřili:

Ing. Ivan Charvát

Jiří Životský

Přílohy:
Usnesení valné hromady SOM JM z 13.3.2008
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