NÁVRH USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY
SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY
Břeclav, 22. 3. 2012

I. Valná hromada schvaluje:
a) předsedajícího VH SOM JM – MUDr. Oldřicha Ryšavého
b) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Kostík, MVDr. Zdeněk Wetter, Mgr. Igor
Taptič
c) ověřovatele zápisu – Ing. Lubomíra Šmída, p. Pavla Prokopa
d) zapisovatelku VH SOM JM – sl. Veroniku Ungrovou
e) program zasedání VH SOM JM dne 22. 3. 2012
f) informaci o plnění úkolů uložených valnou hromadou 24. 3. 2011
g) zprávu o činnosti SR SOM JM od posledního zasedání valné hromady SOM JM v
březnu 2011
h) informaci o plnění rozpočtu za rok 2011
i) rozpočet na rok 2012
j) zaměření činnosti SOM JM na rok 2012
k) rezignaci na funkci člena SR SOM JM Mgr. Jiřího Mráky
l) zvolení za člena SR SOM JM Mgr. Igora Taptiče, MVDr. Zdeňka Wettera
m) stanovené podmínky poskytnutí revolvingového úvěru včetně dorovnávání úhrad ve
výši sankčních splátek ze zdrojů z vlastní činnosti SOM JM ke každé platbě
financované z úvěru a včetně závazku doplacení předchozího revolvingového úvěru
nejpozději do 30. 7. 2012 ze zdrojů SOM JM
n) zajištění revolvingového úvěru blankosměnkou
o) rámcovou Smlouvu o spolupráci mezi JMK a SOM JM
p) úpravu Stanov SOM JM v čl. I. bankovní spojení a číslo účtu a v čl. II. odst. 1.
v souladu s důvodovou zprávou.
II. Valná hromada bere na vědomí:
a) informaci o stavu členské základny SOM JM
b) zprávu o činnosti DR SOM JM za období IV/2011-III/2012
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III. Valná hromada SOM JM:
a) doporučuje SR nadále organizovat semináře o Fondu malých projektů přeshraniční
spolupráce na česko-rakouské hranici s cílem lepšího čerpání členy SOM JM.
b) doporučuje všem svým členům aktivně využívat konzultace k přípravě přeshraničních
projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici.
c) ukládá SR projednat a konkretizovat podněty přednesené na valné hromadě.
d) doporučuje svým členům aktivně se zapojit do přípravy Strategických dokumentů pro
plánovací období 2014 – 2020.
e) odsouhlasuje přijetí nového revolvingového úvěru od Komerční banky ve výši
900.000,- Kč na 1 rok
f) pověřuje Správní radu SOM JM k rozhodování ve věci přijetí revolvingového úvěru
vč. všech podmínek a zajištění úvěru v průběhu roku.
g) ukládá orgánům SOM JM aktivně využívat všechny nástroje k realizaci rámcové
smlouvy JMK/SOM JM.

Návrhová komise:

Podpis

Mgr. Petr Kostík
předseda návrhové komise
MVDr. Zdeněk Wetter

Mgr. Igor Taptič
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