SDRUŢENÍ OBCÍ A MĚST JIŢNÍ MORAVY
Zasedání valné hromady v Ţidlochovicích 19.3.2009
ZÁPIS
Valná hromada (VH) byla svolána v Ţidlochovicích s tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 13.3.2008
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 13.3.2008
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 13.3.2008
6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2008
8. Zaměření SOM JM na rok 2009
9. Rozpočet SOM JM na rok 2009
10. Diskuse
11. Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
12. Různé
13. Závěr

1. Zahájení
JUDr. Vladimír Gašpar zahájil v 10:00h jednání a přivítal přítomné zástupce členů SOM JM.
Konstatoval, ţe je přítomno 23 členů SOM JM, coţ není nadpoloviční většina, a v souladu se
Stanovami SOM JM přerušil jednání o 15 minut.
V 10:15h v souladu se Stanovami SOM JM (čl. VI/a) zahájil JUDr. Gašpar jednání.
Konstatoval, ţe je přítomno 34 členů.
JUDr. Gašpar z pověření správní rady (SR) navrhl na funkci předsedajícího VH Ing. Olivera
Pospíšila.
VH odsouhlasila sloţení orgánů VH:
Předsedající VH:
Ing. Oliver Pospíšil
Návrhová komise:
Mgr. Petr Kostík, Mgr. Marian Keremidský, MUDr. Lubor Šimeček
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivan Charvát, Pavel Prokop
Zapisovatelka:
Jana Švestková
– schváleno všemi hlasy přítomných.
Předsedající dále přednesl 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.
SOM JM má v současné době 77 členů, coţ je téměř 670 tis. obyvatel. Během loňského roku
neobdrţela SOM JM ţádné nové přihlášky do Sdruţení.
JUDr. Gašpar připomenul termín pro zaplacení členských příspěvků r.2009, který je 31.3.
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Členové obdrţeli materiál s informací o stavu členské základny a o platbách příspěvků za
r.2008, kde jediným dluţníkem je město Šlapanice.
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 13.3.2008
Informaci k plnění jednotlivých bodů přednesl předsedající Ing. Pospíšil:
III a) VH SOM JM doporučuje svým členům v Monitorovacím výboru (MV) ROP NUTS2
Jihovýchod aktivně prosazovat zájmy členů SOM JM v tomto orgánu. – Členem tohoto MV jsou
Roman Onderka a Ing. Jan Vitula; oba se jednání zúčastňují a zájmy SOM JM prosazují.
III b) VH SOM JM doporučuje SR zorganizovat v nejkratším možném termínu po odsouhlasení
projektu Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici seminář o
fungování fondu. – Semináře probíhají pravidelně, poslední koncem února t.r.
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 se zabývala těmito podněty na kaţdém svém jednání.
K informaci o plnění úkolů z předchozího jednání VH nebyly dotazy a připomínky.
Byl přednesen návrh usnesení:
VH schvaluje informaci o plnění úkolů uloţených valnou hromadou 13.3.2008. - schváleno
všemi hlasy.

4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 13.3.2008
Zprávu o činnosti správní rady SR SOM JM přednesl JUDr. Gašpar. Členové SOM JM obdrţeli
materiál „Zpráva o činnosti správní rady SOM JM od posledního zasedání valné hromady SOM
JM v březnu 2008“. JUDr. Gašpar se zmínil o nejdůleţitějších bodech, které byly na jednáních
SR projednány.
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 2008 – schváleno všemi hlasy přítomných.
Předsedající Ing. Pospíšil přednesl doporučení SR a DR na ukončení členství města Šlapanic
v SOM JM dle čl. VIII b) Stanov.
Po krátké diskusi a dotazu p. Kabáta, zda bylo město Šlapanice písemně informováno o návrhu
vyloučení, sdělil JUDr. Gašpar, ţe město obdrţelo dvě písemné urgence k úhradě členského
příspěvku a upozornění mailovou poštou. Ing. Charvát sdělil, ţe se starostou města Šlapanice
několikrát o tomto problému hovořil (uvedl i konkrétní termíny), ale ten neprojevil zájem situaci
řešit.
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Předsedající přednesl návrh usnesení:
VH schvaluje vyloučení města Šlapanice ze SOM JM v souladu se Stanovami čl. VIII písm.
b). – pro: 32, proti: 0, zdrţel se: 2. Návrh usnesení byl přijat.

5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 13.3.2008
Zprávu o činnosti dozorčí rady za období IV/2008 – III/2009 přednesl předseda DR Ing. Ivan
Charvát. Informoval o sloţení DR, o termínech jednání v uvedeném období a o cílech činnosti
DR. Konstatoval, ţe správní rada SOM JM reagovala vţdy 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.
Byl přednesen návrh usnesení:
VH bere na vědomí zprávu o činnosti DR SOM JM za období IV/2008-III/2009. –
schváleno všemi hlasy přítomných.

6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
Předsedající předal slovo Mgr Petru Kostíkovi, který informoval o rezignaci RNDr. Barbory
Javorové na členství v SR. Rada města Brna navrhla na toto místo Ing. Olivera Pospíšila,
náměstka primátora Města Brna, který byl dosud členem dozorčí rady SOM JM. Do DR SOM
JM navrhla Rada města 1. náměstka primátora MUDr. Daniela Rychnovského. Ing. Oliver
Pospíšil a MUDr. Daniel Rychnovský byli kooptováni do orgánů SOM JM v květnu 2008. Dále
obdrţela SR rezignaci Ing. Martina Bedravy. Na jednání v záři 2008 kooptovala SR na toto
místo MUDr. Lubora Šimečka.
Mgr. Kostík přednesl návrh usnesení, členové SOM JM hlasovali následovně:
Valná hromada schvaluje Ing. Olivera Pospíšila členem správní rady SOM JM.
– 33 pro, 0 se zdrţelo, 0 proti
Valná hromada schvaluje MUDr. Lubora Šimečka členem správní rady SOM JM.
– 32 pro, 1 se zdrţel, 0 proti
Valná hromada schvaluje MUDr. Daniela Rychnovského členem dozorčí rady SOM JM.
– 33 pro, 0 se zdrţelo, 0 proti

7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2008
Předsedající předal slovo MUDr. Šimečkovi, který přednesl komentář k předloţenému plnění
rozpočtu SOM JM za rok 2008. Tento materiál jiţ projednala SR i DR SOM JM na svých
předešlých zasedáních. Nevyčerpaný zůstatek byl navrţen převést do r.2009.
K materiálu nebyly dotazy a připomínky.
Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje informaci o plnění rozpočtu za rok 2008 – schváleno všemi hlasy
přítomných.
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8. Zaměření SOM JM na rok 2009
Mgr. Miroslav Ondruš přednesl komentář k diskusnímu materiálu Zaměření SOM JM na rok
2009, který členové SOM JM obdrţeli. Nejprve se zmínil o historii SOM JM a důvodu jeho
zaloţení. V dnešní době by SOM JM měla být partnerem Jihomoravského kraje při diskusích o
důleţitých problémech regionu a zdrojem podnětů v oblasti regionálního rozvoje; dosud se
nepodařilo podepsat rámcovou smlouvu o spolupráci mezi SOM JM a JMK, coţ zůstává cílem i
na letošní rok.
V oblasti přeshraniční spolupráce bylo SOM JM správcem Dispozičního fondu v období 20042007. Nyní v novém období 2007-2013 se SOMJM stala opět správcem Fondu malých projektů
přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. Program je určen pro celý Jihomoravský
kraj a celková částka k rozdělení je 3,1 mil. EUR. Mgr. Ondruš vyzval jménem SR všechny
členy k aktivnímu vyuţití moţnosti čerpání tohoto fondu.
Dále Mgr. Ondruš hovořil o Euroregionu Pomoraví, jeho aktivitách a zaměření.
Poté předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Ing. Mokrý, starosta města Moravský Krumlov se přihlásil do diskuse a ke smlouvě s JMK
konstatoval, ţe se jedná o obecný problém střetu mezi zastupiteli JMK a občanskou sloţkou. Je
třeba najít kompromis a smlouvu podepsat.
Předsedající Ing. Pospíšil slíbil, ţe problematika bude znovu otevřena a projednána s nynějším
novým vedením JMK.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zaměření činnosti SOM JM na rok 2009. – schváleno
jednomyslně.

9. Rozpočet SOM JM na rok 2009
Mgr. Ondruš přednesl informace k předloţenému návrhu rozpočtu. Na rok 2009 je opět navrţen
vyrovnaný rozpočet, který projednala a doporučila VH ke schválení jak SR, tak i DR SOM JM.
Přihlásil se p. Kuda, místostarosta města Letovice a upozornil na rozdíl mezi skutečnými výnosy
a náklady r.2008, jejichţ rozdíl je 262 tis. Jako zůstatek z r. 2008 je však v rozpočtu na r. 2009
uvedena částka 255 tis. Kč. Dále je v rozpočtu uveden letopočet 2008 u celkových nákladů a
výnosů.
Ke slovu se přihlásil Dr. Gašpar a navrhl z materiálu vypustit poznámku č. 3, která se vztahuje
k jiţ neexistující poloţce v rozpočtu (grantový kalendář) a tudíţ je bezpředmětná.
Předsedající shrnul opravy v dokumentu:
poloţka zůstatek na účtu z r. 2008 – částka 255 tis.Kč bude opravena na 262 tis.Kč
„Celkové náklady roku 2008“ a „Celkové výnosy roku 2008“ – letopočet bude opraven
na 2009
bude upraven součet celkové výnosy z 917 na 924 tis.Kč
na straně nákladů bude upravena částka Kofinancování projektů z OP/ROP/FMP z 418
tis.Kč na 425 tis.Kč a součet celkových nákladů bude upraven z 917 tis.Kč na 924 tis.Kč
bude vypuštěna poznámka 3) týkající se grantového kalendáře.
Tyto změny budou zapracovány a schválený rozpočet rozeslán členům se zápisem z VH.
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Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2009. – 33 pro – 0 proti – 1 se zdrţel hlasování.
Usnesení bylo přijato většinou hlasů přítomných.

10. Diskuse
Předsedající Ing. Pospíšil zahájil diskusi.
Mgr. Vlastimil Jansa, starosta obce Dolní Bojanovice oznámil rozhodnutí zastupitelstva obce
vystoupit ze SOM JM. MUDr. Šimeček navrhl, aby VH vzala tuto informaci na vědomí.
Ukončení členství bude v souladu se stanovami k 31.12.2009 a Mgr. Jansa slíbil zaplatit členský
příspěvek za rok 2009. JUDr. Gašpar poţádal o zaslání rozhodnutí zastupitelstva obce písemně
pro SR.
Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí ukončení členství obce Dolní Bojanovice v SOM JM.
– 33 pro – 0 proti – 1 se zdrţel hlasování. Usnesení bylo přijato většinou hlasů přítomných.
Ing. František Svoboda, starosta města Tišnova se přihlásil do diskuse k roli SOM JM. Vyslovil
názor, ţe SOM JM je malá organizace na to, aby mohla působit na celostátní úrovni jako SMO
ČR. Zároveň nemá tolik moţností působení díky legislativě jako např. svazky obcí. Tím stojí
jaksi mimo a je to tudíţ výzva pro orgány SOM JM, aby navrhly novou náplň činnosti SOM JM.
Předsedající Ing. Pospíšil dodal, ţe toto téma je pravidelně projednáváno na jednáních SR a
SOM JM má potenciál větší, neţ je v tuto chvíli zřejmé, pouze realizované aktivity nejsou
důrazně prezentovány. Doplnil jej JUDr. Gašpar, který uvedl, ţe zástupci SOM JM jsou členy
monitorovacích výborů operačních programů (OP), a rovněţ je SOM JM mezi sociálními
partnery JMK v projektech OP Rozvoj lidských zdrojů. V neposlední řadě je SOM JM správcem
Fondu malých projektů, coţ je velmi významná role, a ţádný svazek obcí by na této úrovni
působit nemohl. Smlouva s JMK, i kdyţ bude podepsána, sama o sobě nic nevyřeší, a SOM JM
si musí sama vybudovat pozici a hledat vhodné moţnosti působení.
Ke slovu se přihlásil RNDr. Libor Kabát, starosta obce Lednice. Kaţdý rok zdůvodňuje
zastupitelstvu obce úhradu členského příspěvku do SOM JM, a koruna na obyvatele stojí za to,
co SOM JM pro obce kraje dokázala a nyní zajišťuje. Je to jiţ zřízená organizace, která
umoţňuje uplatňovat nápady a připomínky starostů. Je schopna řadu věcí ovlivňovat. Role SOM
JM je nyní jiná neţ na začátku její existence, kdy neexistoval Jihomoravský kraj. Kraj také po
svém zaloţení se SOM JM komunikoval více neţ nyní. To, co dělá pro obce a starosty SOM
JM, nelze ale od Kraje očekávat. SMO ČR působí celostátně a zastupuje samosprávu v oblasti
legislativy, proto se členství obcí vyplatí. Stejně je třeba se dívat i na existenci SOM JM.
Další příspěvky do diskuse nebyly.

11.Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
Mgr. Keremidský přednesl za návrhovou komisi návrh na usnesení VH SOM JM. K tomuto
návrhu nebyly ţádné připomínky.
Předsedající nechal hlasovat o bodech usnesení III a)-e):
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Valná hromada SOM JM:
a) doporučuje svým členům v Monitorovacím výboru ROP NUTS2 Jihovýchod
aktivně prosazovat zájmy členů SOM JM v tomto orgánu.
b) doporučuje SR organizovat pravidelně semináře o Fondu malých projektů
přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici.
c) doporučuje všem svým členům aktivně vyuţívat konzultace k přípravě
přeshraničních projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici.
d) ukládá SR projednat a konkretizovat podněty přednesené na valné hromadě.
e) ukládá SR jednat s Jihomoravským krajem o podpisu rámcové smlouvy o
spolupráci.
- schváleno všemi hlasy přítomných.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

12.Různé
Do bodu různé nebyly ţádné příspěvky.

13.Závěr
Předsedající Ing. Pospíšil poděkoval přítomným členům SOM JM za účast a přednesené
podněty.
Ţidlochovice, 19.3.2009

Zapsala:

Jana Švestková

Ověřili:

Ing. Ivan Charvát

Pavel Prokop

Přílohy:
 Usnesení valné hromady SOM JM z 19.3.2009
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