SDRUŢENÍ OBCÍ A MĚST JIŢNÍ MORAVY
Zasedání valné hromady v Brně 11.3.2010
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 19.3.2009
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 19.3.2009
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 19.3.2009
6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2009
8. Zaměření SOM JM na rok 2010
9. Rozpočet SOM JM na rok 2010
10. Diskuse
11. Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
12. Různé
13. Závěr

1. Zahájení
JUDr. Vladimír Gašpar zahájil v 15:02h 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 o 15 minut.
V 15:18h v souladu se Stanovami SOM JM (čl. VI/a) zahájil JUDr. Gašpar jednání.
Konstatoval, že je přítomno 27 členů.
JUDr. Gašpar z pověření správní rady (SR) navrhl na funkci předsedajícího VH Ing. Olivera
Pospíšila.
VH odsouhlasila složení orgánů VH:
Předsedající VH:
Ing. Oliver Pospíšil
Návrhová komise:
Mgr. Petr Kostík, Mgr. Marian Keremidský, Mgr. Miroslav Ondruš
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivan Charvát, Pavel Prokop
Zapisovatelka:
Veronika Ungrová
– schváleno všemi hlasy přítomných.
Předsedající dále přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly připomínky. VH
schválila program jednání jednomyslně.
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2. Informace o stavu členské základny
Předsedající předal slovo JUDr. Gašparovi, který přednesl informaci o stavu členské základny.
Ke dni 9.3.2010 má SOM JM 75 členů, což je téměř 664 tis. obyvatel. Během loňského roku
neobdržela SOM JM žádné nové přihlášky do Sdružení.
JUDr. Gašpar připomenul termín pro zaplacení členských příspěvků r.2010, který je 31.3.
V roce 2009 bylo vybráno 100% členských příspěvků. Do dnešního dne již bylo vybráno cca
538 tis. Kč z celkových cca 663 tis. Kč.
Členové obdrželi materiál s informací o stavu členské základny a o platbách příspěvků za r.2009
a r.2010.
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 19.3.2009
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. – Významnými členy
tohoto MV jsou Roman Onderka a Ing. Jan Vitula, kteří zastupují v tomto orgánu SOM JM.
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.
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 každém svém jednání – hlavním tématem bylo směřování
(náplň činnosti) SOM JM. Jedním z hlavních výstupů byla Programová konference, která
proběhla před Valnou hromadou SOM JM.
III e) VH SOM JM ukládá SR jednat s Jihomoravským krajem o podpisu rámcové smlouvy o
spolupráci. – nepodařilo se zatím toto téma úspěšně završit. Jednání i přesto stále probíhají.
Příznivým signálem byla účast Mgr. Božka, CSc., náměstka hejtmana, na Programové
konferenci.
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 19.3.2009. - schváleno
všemi hlasy.
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4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 19.3.2009
Zprávu o činnosti správní rady SR SOM JM přednesla PhDr. Králová. Členové SOM JM
obdrželi materiál „Zpráva o činnosti správní rady SOM JM od posledního zasedání valné
hromady SOM JM v březnu 2009“. PhDr. Králová se zmínila 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 2009 – schváleno všemi hlasy přítomných.

5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 19.3.2009
Zprávu o činnosti dozorčí rady za období IV/2009 – III/2010 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. Členové DR provedly kontrolu smluvních činností administrátora
FMP, kterým je RRA JM a to 1.9. a 26.11.2009. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
DR apeluje na všechny členy k podávání námětů ke zlepšení činnosti SOM JM a jeho orgánů a
vyzývá je k průběžné propagaci činnosti SOM JM a dosažení jeho cílů dle Stanov.
Byl přednesen návrh usnesení:
VH bere na vědomí zprávu o činnosti DR SOM JM za období IV/2009-III/2010. –
schváleno všemi hlasy přítomných.

6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
Předsedající předal slovo Mgr. Petru Kostíkovi, který informoval o rezignaci Ing. Jana Vituli a
MUDr. Lubora Šimečka na členství v SR. SR SOM JM navrhla na tyto místa Ing. Františka
Svobodu, starostu města Tišnova a Ing. arch. Milanu Grauovou, starostku města Hodonín.
Mgr. Kostík přednesl návrh usnesení, členové SOM JM hlasovali (o každém jednotlivci
odděleně) následovně:
Valná hromada schvaluje vzdání se funkce člena SR Ing. Jana Vituli a MUDr. Lubora
Šimečka.
– 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti
Valná hromada schvaluje zvolení za člena SR Ing. Františka Svobodu a Ing. arch. Milanu
Grauovou.
– 26 pro, 1 se zdržel, 0 proti

7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2009
Předsedající předal slovo JUDr. Gašparovi, který přednesl komentář k předloženému plnění
rozpočtu SOM JM za rok 2009. Tento materiál již projednala SR i DR SOM JM na svých
předešlých zasedáních a doporučují ho VH SOM JM ke schválení.

Zápis ze zasedání Valné hromady SOM JM – 11.3.2010

3

JUDr. Gašpar také informoval o přebytku ve výši 407 tis. Kč, který vznikl v důsledku
nerealizace žádného projektu ve FMP/ROP/OP. Nevyčerpaný zůstatek byl navržen převést do
r.2010.
K materiálu nebyly dotazy a připomínky.
Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje informaci o plnění rozpočtu za rok 2009. – schváleno všemi hlasy
přítomných.

8. Zaměření SOM JM na rok 2010
Ing. Pospíšil přednesl komentář k diskusnímu materiálu Zaměření SOM JM na rok 2010, který
členové SOM JM obdrželi. Nejprve se zmínil o tom, že toto zaměření je materiál k diskusi a
bude dopracován v návaznosti na diskusi na Programové konferenci a na základě podnětů ze
strany členů SOM JM. V dnešní době by SOM JM měla být partnerem Jihomoravského kraje při
diskusích o důležitých problémech regionu a zdrojem podnětů v oblasti regionálního rozvoje;
dosud se nepodařilo podepsat rámcovou smlouvu o spolupráci mezi SOM JM a JMK, což
zůstává cílem i na letošní rok. Ale příznivým signálem byla účast Mgr. Božka, CSc., náměstka
hejtmana JmK, na Programové konferenci.
Hlavním zaměřením SOMJM zůstává správa Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce na
česko-rakouské hranici. Dalším důležitým zaměřením je partnerství s JmK při zpracování a
realizaci projektů řešící problémy definované v Programu rozvoje Jihomoravského kraje.
Poté předsedající vyzval přítomné k diskusi.
JUDr. Gašpar vystoupil v rámci diskuse s upozorněním na shrnutí oblastí zapojení SOM JM do
PRJMK z prezentace p. Binka. V těchto oblastech má SOM JM velký prostor a má schopnost
být aktivním partnerem kraje. Oblasti seřadil podle potenciálu SOM JM se do jednotlivých
oblastí zapojit:
Spolupráce a koordinace aktivit v cestovním ruchu
Kultura – podpora akcí, ochrany a využití památek, organizací
Rozvoj venkova – fungování svazků obcí, diverzifikace hospodářských aktivit,
posilování spolupráce
Usměrňování urbanizačních aktivit (včetně Brownfieldů)
Protipovodňová ochrana + Rozvoj dopravních uzlů IDS JMK
Aktivity na podporu rodin
Odpadové a energetické hospodářství
Veřejné služby – zdravotnická záchranná služba a sociální péče
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zaměření činnosti SOM JM na rok 2010. – schváleno
jednomyslně.

9. Rozpočet SOM JM na rok 2010
JUDr. Gašpar přednesl informace k předloženému návrhu rozpočtu. Na rok 2010 je opět navržen
vyrovnaný rozpočet, který projednala a doporučila VH ke schválení jak SR, tak i DR SOM JM.
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SR doporučila zvýšit nákladovou položku Kofinancování projektů a aktivit na 552 tis. Kč.
V rámci této položky by bylo možné odfinancovat některé menší aktivity z PRK.
JUDr. Gašpar navrhl v materiálu posunout závorku v položce Kofinancování projektů a aktivit
PRK (OP/ROP/FMP) před slovo PRK tak, aby PRK byl zahrnut mezi financované položky.
Tato změna bude zapracována a schválený rozpočet rozeslán členům se zápisem z VH.
Byl přednesen návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2010.
– 27 pro – 0 proti – 0 se zdržel

10. Diskuse
Předsedající Ing. Pospíšil zahájil diskusi.
Pan Libor Sadílek, místostarosta města Hustopeče se přihlásil do diskuse a dotazoval se na bod
č. 5 v materiálu Zaměření SOM JM na rok 2010, kde žádal vysvětlení dané činnosti.
JUDr. Gašpar odpověděl, že česko-slovenská hranice je rozdělena v rámci ČR na čerpání ve 3
krajích (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský) a v podstatě tady SOM JM nemá žádnou
rozhodovací úlohu. SOM JM má zastoupení v Monitorovacím výboru (pan Hanák, starosta
města Veselí nad Moravou). Měli bychom v rámci SOM JM napomoci členským obcím vytvořit
platformu, na které by se generovali nejlepší záměry na mikroprojekty na česko-slovenské
hranici.
Další příspěvky do diskuse nebyly.

11.Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
Mgr. Ondruš přednesl za návrhovou komisi návrh na usnesení VH SOM JM. K tomuto návrhu
nebyly žádné připomínky.
Předsedající nechal hlasovat o bodech usnesení III a)-e):
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.
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Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

12.Různé
Do bodu různé nebyly žádné příspěvky.

13.Závěr
Předsedající Ing. Pospíšil poděkoval přítomným členům SOM JM za účast a přednesené
podněty.
Brno, 11.3.2010

Zapsala:

Veronika Ungrová

Ověřili:

Ing. Ivan Charvát

Pavel Prokop

Přílohy:
 Usnesení valné hromady SOM JM z 11.3.2010
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