Zápis a usnesení Valného shromáždění Sdružení měst a obcí
Východní Moravy konaného dne 30.6.2014
ve Valašských Kloboukách
Přítomni: viz Prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zahájení
volba komisí, zapisovatele, ověřovatele zápisu
zpráva o činnosti SMO VM
příprava komunálních voleb – Mgr. Eliška Olšáková
závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
vystoupení člena rady Zlínského kraje
vystoupení obce Lipová ze SMO VM
prezentace RRA VM
projekty - „Spolupráce obcí Zlínka a Stredného Ponitrie“
- „Informační most“
- „Podnikání v lesích“

10. aktuální informace k novému programovacímu období 2014-2020
11. doplnění stanov
12. diskuse, různé
13.závěr
usnesení č.1:
VS volí
a) návrhovou komisi ve složení – p. Karel Hlavica, Miloslav Maňásek, Jaroslav
Němeček
(hlasování: 52 pro 52, proti 0, zdržel se 0)
b) ověřovatel zápisu
Ing. Dalibor Maniš, Miroslav Válek
(hlasování: 52, pro 50, proti 0, zdržel se 2)

c) zapisovatel
Jaroslav Šlechta

tajemník SMO VM

(hlasování: 52, pro 51, proti 0, zdržel se 1)
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d) schvaluje program jednání Valného shromáždění
(hlasování: 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0)

Zpráva o činnosti SMO VM
Zprávu o činnosti SMO VM přednesl předseda sdružení Ing. Dalibor Maniš. Zhodnotil
činnost sdružení od posledního Valného shromáždění.
usnesení č.2
bere na vědomí zprávu o činnosti přednesenou předsedou Ing.Manišem
(hlasování: 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0)
Příprava komunálních voleb
Mgr. Eliška Olšáková seznámila přítomné s problematikou komunálních voleb, které
proběhnou ve dnech 10.-11.10.2014
usnesení č.3
VS SMO VM bere na vědomí vystoupení paní Olšákové.
(hlasování: 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0)
Závěrečný účet
Zprávu revizní komise přednesl Mgr. Jaroslav Šlechta a návrh závěrečného účtu byl
vyvěšen na všech obcích a městech sdružení.
usnesení č.4


VS SMO VM schvaluje
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a), celoroční hospodaření
Sdružení měst a obcí východní Moravy za rok 2013 bez výhrad

 VS SMO VM schvaluje
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a), celoroční hospodaření
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Sdružení měst a obcí východní Moravy za rok 2013 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a
výdaji činí přebytek ve výši 315.427,99 Kč.
 VS SMO VM schvaluje
ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku účetní jednotky Sdružení měst a obcí východní
Moravy za rok 2013.
 VS SMO VM schvaluje
ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření Sdružení měst a obcí
východní Moravy za rok 2013 – ztrátu 61.892,71 Kč a její zúčtování na účet 432 –
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých období.
(hlasování: 52 pro 52, proti 0, zdržel se 0)

Informace člena rady Zlínského kraje
Informaci o stavu zdravotnictví ve Zlínském kraji podal MUDr. Lubomír Nečas
usnesení č.5
VS SMO VM bere na vědomí zprávu o stavu zdravotnictví ve Zlínském kraji přednesenou
MUDr. Nečasem
(hlasování: 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0)
Vystoupení obce Lipová ze SMO VM
usnesení č.6
VS SMOVM bere na vědomí a přijímá vystoupení člena sdružení a to obec Lipová.

Prezentace RRA VM
Zprávu o činnosti RRA VM přednesl její ředitel RNDr. Otakar Prudil. Zhodnotil spolupráci
RRA VM se SMO VM.
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usnesení č.7
VS SMO VM bere na vědomí zprávu o činnosti RRA VM přednesenou ředitelem RRA VM
RNDr. Otakarem Prudilem.
(hlasování: 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0)

Informace o projektech „Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria“, „Informační
most meziobecní česko-slovenské spolupráce„ a „Podnikání v lesích“.
Zprávu o projektu „Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria“, projektu v rámci
OPPS SR-ČR 2007-13 „Informační most meziobecní česko-slovenské spolupráce„ a projektu
OPPS SR-ČR v rámci SZIF „Podnikání v lesích“ přednesl RNDr. Otakar Prudil

usnesení č.8
VS SMO VM bere na vědomí:
A) informaci k projektu „Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria“
B) informaci k projektu„Informační most meziobecní česko-slovenské spolupráce“,
C) informaci o projektu „Podnikání v lesích“
(hlasování: 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0)
Aktuální informace k novému programovacímu období 2014-2020
Informaci o aktuálním stavu příprav nového programovacího období 2014-2020 podal RNDr.
Otakar Prudil
VS SMO VM bere na vědomí zprávu o stavu příprav nového programovacího období 20142020 přednesenou RNDr. Otakarem Prudilem
Doplnění stanov
V návaznosti na NOZ doplnit orgány sdružení obcí v čl.V odst. d) o:
-

Tříčlenný orgán schvalující závěrku svazku obcí
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Nově čl. VIII
Schvalovací orgán:
1. Orgán schvalující účetní závěrku je nejméně tříčlenný. Jeho činností je schvalování
účetní závěrky svazku obcí sestavené k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.
Usnesení č. 9

VS SMO VM schvaluje:
Doplnění stanov:
Čl. V odst. d)
Tříčlenný orgán schvalující závěrku svazku obcí
Čl. VIII
Schvalovací orgán:
1. Orgán schvalující účetní závěrku je nejméně tříčlenný. Jeho činností je schvalování účetní
závěrky svazku obcí sestavené k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.
(hlasování: 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0)
Diskuse, různé
V rámci diskuse se prezentovaly firmy Rozhlasy Bartek Valašské Meziříčí a RYO food s.r.o.
Přerov.
Závěr
Valné shromáždění SMO VM bylo ukončeno v 12.50 hodin jejím předsedou Ing.
Daliborem Manišem.
Zapsal: Mgr Jaroslav Šlechta,
………………………………..

Ověřil: Ing. Dalibor Maniš, Miroslav Válek
…..................................................................

5

