Zápis a usnesení z Valného shromáždění SMO VM konaného dne
30. listopadu 2011ve Starém Městě
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1) zahájení
2) volba komisí, určení skrutátorů, zapisovatele,
3) zpráva o činnosti SMO VM
4) plnění rozpočtu
5) výše členských příspěvků pro rok 2012
6) návrh rozpočtu na rok 2012
7) problematika školství a veřejné správy
8) zpráva o činnosti RRA VM
9) informace o projektu Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitrie
10) strategie obnovy venkova Zlínského kraje
11) strategický rozvoj kraje na příští programovací období
12) Diskuse, různé
13) Závěr
VS SMO VM schvaluje jednomyslně usnesení č.1
usnesení č.1:
VS volí
a) Návrhovou a volební komisi ve složení:
Ing. Karel Malovaný
starosta obce Palubí
Ing. Pavel Duda
starosta obce Kostelany nad Moravou
b) Ověřovatele zápisu:
Ing. Dalibor Maniš, předseda, Valašské Klobouky
c) Zapisovatele:
Mgr.Jaroslav Šlechta

tajemník SMO VM

d) Skrutátora:
RNDr. Otakar Prudil
e) schvaluje program jednání Valného shromáždění

2. Zpráva o činnosti SMO VM
Předseda Ing. Dalibor Maniš informoval přítomné o aktivitách SMO VM v roce 2011.
Zejména o jednáních na krajské úrovni týkající se zlepšení stavu informovanosti
jednotlivých obcí a měst o stavu podávaných žádostí na jednotlivé dotační tituly, přípravy
starostů na akce podnikané v souvislosti s RUD.
Cílem SMO VM je dostat do obcí a měst co nejvíce konkrétních informací
k problematice, které v rámci své působnosti řeší.

usnesení č.2
VS SMO VM bere na vědomí:
Zprávu o činnosti za rok 2011 přednesenou předsedou Ing.Manišem
3. Plnění rozpočtu
Tajemník SMO VM Mgr. Jaroslav Šlechta přednesl zprávu revizní komise o
hospodaření SMO VM za období od 1.1.2011 do 30.10.2011 kde seznámil s výdaji za
uvedené období, které činily 40 879,- Kč, stavu na běžném účtu v částce 467 243,99 Kč a
stavu v pokladně 3 424,- Kč.

VS SMO VM schvaluje jednomyslně usnesení č.3
usnesení č.3
VS SMO VM schvaluje:
Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření 2011
4. Výše členských příspěvků pro rok 2012
Předseda Ing. Dalibor Maniš navrhl ponechat výši členských příspěvků na rok 2012 ve
stejné výši jako v roce 2011 a to 0,50 Kč na obyvatele.

VS SMO VM schvaluje jednomyslně usnesení č.4
usnesení č.4
VS SMO VM schvaluje:
Členský příspěvek na rok 2012 ve výši 0,50 Kč na obyvatele
5. :ávrh rozpočtu na rok 2012
Tajemník SMO VM Mgr. Jaroslav Šlechta přednesl návrh rozpočtu SMO VM na rok
2012 a návrh rozpočtového výhledu SMO VM na období 2013-2015. Uvedené dokumenty
byly vyvěšeny na úředních deskách členských obcí.
VS SMO VM schvaluje jednomyslně usnesení č.5
usnesení č.5
VS SMO VM schvaluje:
Návrh rozpočtu na rok 2012 a výhled SMO VM na období 2013-2015
a) schvaluje v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 stav ke dni 31.10.2011 a to:
příjmy běžného roku - 410 071,36 Kč
výdaje běžného roku – 40 879,- Kč

6. Problematika školství a veřejné správy
Člen rady Zlínského kraje zodpovědný za oblast školství, mládeže a sportu Mgr. Josef
Slovák seznámil přítomné s problematikou školství ve Zlínském kraji. Informoval, že situace
ve školství není v současné době dobrá, jedná se především o možnosti rušit školy kde je
velmi malý počet žáků a náklady na provoz jsou velmi vysoké. Jedná se o sloučení některých
škol.
usnesení č.6
VS bere na vědomí:
Zprávu o problematice školství a veřejné správy přednesenou Ing. Josefem Slovákem.

7. Zpráva o činnosti RRA VM
Zprávu o činnosti RRA VM přednesl ředitel Regionální rozvojové agentury Východní
Moravy RNDR. Otakar Prudil. Seznámil přítomné o možnosti zpracování žádostí o dotace do
jednotlivých dotačních programů. Zhodnotil spolupráci RRA VM se SMO VM, ukázal
v prezentaci na příklady obcí a měst, kteří získaly dotace na akce, jejichž žádosti agentura
zpracovávala.

usnesení č.7
VS bere na vědomí:
Zprávu RNDr. Prudila o činnosti RRA VM
8. Informace o projektu Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitrie
O projektu Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitrie informoval ředitel RRA VM
RNDr. Otakar Prudil. Jde o projekt, kde se jedná o vzájemné spolupráci obcí Zlínska a
Stredného Ponitrie v oblasti vzdělávání, výměny zkušeností a vzájemného poznávání s cílem
získat kontakty pro další možnosti spolupráce při získávání dotací v rámci přeshraniční
spolupráce.

VS SMO VM schvaluje jednomyslně usnesení č.8
Usnesení č.8:
VS schvaluje:
Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy OP příhraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 za
účelem realizace projektu Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitrie
a zavazuje se k zajištění financování daného projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných
výdajů na projekt tj. 2.977,25 EURO

9. Strategie obnovy venkova Zlínského kraje
V rámci svého vystoupení krajská radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a
rozvoje venkova Milena Kovaříková seznámila s koncepcí uvedené strategie, s vyčleněním 32
mil. Kč v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova.

Usnesení č.9:
VS bere na vědomí:
Zprávu o strategii obnovy venkova přednesenou Milenou Kovaříkovou
10. Strategický rozvoj kraje na příští programovací období
Zprávu o strategickém rozvoji Zlínského kraje přednesla Ing. Jana Pšejová z odboru
strategického rozvoje Zlínského kraje. Nastínila možnosti o kterých se uvažuje v dalším
programovacím období.
Usnesení č.10:
VS bere na vědomí:
Zprávu o strategickém rozvoji Zlínského kraje přednesenou Ing. Janou Pšejovou.
11. Rezignace na člena správního výboru
Předseda SMO VM informoval o písemné rezignaci na člena správního výboru SMO
VM. Rezignaci podala Stanislava Štruncová – místostarostka městyse Nový Hrozenkov.
Navrhuje doplnit správní výbor o Zdeňka Blanaře – starostu Brumov-Bylnice
Usnesení č.11:
VS přijímá:
Rezignaci Stanislavy Špruncové, místostarostky městyse Nový Hrozenkov na člena
Správního výboru a z funkce ji odvolává
a volí členem Správního výboru Zdenka Blanaře – starostu Brumov-Bylnice
12. Ukončení členství ve SMO VM
Předseda SMO VM informoval o vystoupení člena ze SMO VM města Uh.Brod.
Město Uh.Brod schválilo své vystoupení ze SMO VM na Zastupitelstvu Města Uh.Brod č.
usnesení 154/Z9/11 ze dne 16.11.2011.
Usnesení č.12:
VS bere na vědomí a přijímá:
Vystoupení člena ze SMO VM - město Uherský Brod

Valné shromáždění bylo ukončeno ve 13.00 hodin předsedou SMO VM Ing.
Daliborem Manišem.
Po ukončení byla provedena prohlídka kongresového centra ve Starém Městě.
Zapsal: Mgr. Jaroslav Šlechta

Ověřil: Ing. Dalibor Maniš
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Předseda SMO VM
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