Zápis a usnesení Valného shromáždění SMO VM konaného dne 9. prosince
2009 ve Zlíně
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti SMO VM za rok 2009
3. Zpráva o činnosti RRA VM
4. Radní ZLK Ing. Hana Příleská
5. Radní ZLK Milena Kovaříková
6. Hejtman ZLK MVDr. Stanislav Mišák
7. Radní ZLK Ing. Jaroslav Drozd
8. Ředitelka Energetické agentury ZLK – Ing. Knotková
9. Vola komisí, určení skrutátorů, zapisovatele
10. Plnění rozpočtu
11. Výše členských příspěvků pro rok 2010
12. Návrh rozpočtu na rok 201
13. Změna stanov
14. Vystoupení zástupců firmy Telefónica O2
15. Informace o Fondu mikroprojektů
16. Vystoupení zástupců firmy T-Mobile
17. Diskuse, různé
18. Závěr

1. Zahájení
Úvodní slovo přednesl předseda SMO VM Ing.Milan Vybíral, přivítal přítomné členy SMO
VM a hosty, zahájil a řídil část jednání. Na začátku bylo zjištěno, že Valné shromáždění není
usnášeníschopné, proto předseda vyhlásil mimořádné zasedání Valného shromáždění, které se
bude konat v 9.12.2009 v 11 hodin.

2. Zpráva o činnosti SMO VM za rok 2009
Předseda Ing. Vybíral seznámil VS a hosty s činností SMO VM druhé polovině roku 2009.
Přednesl zprávu i činnosti, kde seznámil všechny přítomné s hospodařením SMO VM,
s činností Správních výborů, s vydáváním časopisu Rozhledy Východní Moravy.

3. Zpráva o činnosti RRA VM – RNDr. Prudil
Ředitel RRA VM seznámil členy SMO VM a hosty s chodem agentury. Představil cíle
společnosti na příští rok.

4. Radní ZLK Ing. Hana Příleská
Ing. Příleská vystoupila s prezentací „Odbor zdravotnictví krajského úřadu Zlínského kraje
(činnosti a kompetence) v oblasti zdravotnictví.“

5. Radní ZLK Milena Kovaříková
Paní Kovaříková představila Rozvojové programy Zlínského kraje v oblasti životního
prostředí na rok 2010.

6. Hejtman ZLK MVDr. Stanislav Mišák
Pan hejtman Mišák se nedostavil, během Valného shromáždění se omluvil, kvůli pracovním
povinnostem. Volné místo využil k proslovu radní Zlínského kraje zodpovědný za územní
plánování a veřejnou správu Ing. Hradecký.

7. Radní ZLK Ing. Jaroslav Drozd
Radní ZLK Ing. Drozd vystoupil s prezentací na téma Dopravní obslužnost a dopravní
infrastruktura ve Zlínského kraje.

8. Ředitelka Energetické agentury ZLK – Ing. Miroslava Knotková
Ing. Knotková vystoupila s prezentací na téma Společný nákup elektřiny a plynu pro obce,
kde seznámila členy SMO VM s úskalími, jež přináší výběrové řízení na dodavatele energií
pro tak velký subjekt, jako je SMO VM.

9. Volba komisí, určení skrutátorů, zapisovatele
Valné shromáždění jednomyslným hlasováním rozhodlo, kdo bude organizačně zajišťovat
chod Valného shromáždění, zapisovatele, skutátorky, návrhovou komisi, mandátovou a
volební komisi, ověřovatele zápisu.
Zapisovatel:

Mgr. Martin Holman

Skrutátoři:

Zuzana Blanarschová
Ing. Zuzana Bočincová

Organizační zajištění:

Zuzana Blanarschová
Mgr. Martin Holman

Ověřovatel zápisu:
Ing. Pavel Studeník
Usnesení: Hlasování: Návrh byl přijat jednohlasně, bez připomínek.
Volba komisí:
Mandátová a volební komise:
Stanislava Špruncová
starostka městyse Nový Hrozenkov
Bohumil Škarpich
starosta města Rusava
Hlasování: Návrh byl přijat jednohlasně, bez připomínek.

Návrhová komise:
Květoslava Othová
Ing. Pavel Studeník

starostka města Vsetín
starosta města Slavičín

Hlasování: složení návrhové komise bylo schváleno jednomyslně, bez připomínek.

Stanovisko mandátové komise: Na mimořádném Valném shromáždění SMO VM dne 9. 12.
2009 je přítomno 39 zástupců členských obcí (přes 43 %) , mimořádné Valné shromáždění je
tedy usnášeníschopné.

Zpráva o činnosti SMO VM a RRA VM od 25.6.2009 do 30.11.2009
Taty zprávy byly předneseny v bodech 2,3.
Usnesení: VS bere na vědomí zprávu o činnosti SMO VM a RRA VM.
Hlasování: Usnesení bylo přijato jednohlasně, bez připomínek.

10.Plnění rozpočtu 2009
Valné shromáždění bylo seznámeno účetní Ing. Mrkvovou o plnění rozpočtu od 1.1.2009 do
19.11.2009. Byla přednesena zpráva Revizní komise.
Usnesení:
VS bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu od 1.1.2009 do 19.11.2009.
Schvaluje navrhnutá rozpočtová opatření pro rok 2009 v předložené podobě a schvaluje
aktualizovaný rozpočet na rok 2009.
VS bere na vědomí zprávu revizní komise SMO VM.
Hlasování: Usnesení bylo přijato jednohlasně, bez připomínek.
Usnesení: VS bere na vědomí zprávu revizní komise ze dne 8.12.2009
Hlasování: Usnesení bylo přijato jednohlasně, bez připomínek.

11.Výše členských poplatků pro rok 2010
Jako vstřícný krok k obcím v době ekonomické krize Správní výbor navrhl snížení členský
poplatků na 0,50 Kč na obyvatele.
Usnesení: VS schvaluje členské příspěvky na rok 2010 ve výši 0,50 Kč/obyvatele a rok
pro všechny členy SMO VM.
Hlasování: Usnesení bylo přijato jednohlasně, bez připomínek.

12.Návrh rozpočtu na rok 2010
SV doporučil rozpočet ke schválení v podobě, v jaké je předkládán a byl rozesl. Valné
shromáždění bylo seznámeno s návrhem rozpočtu Ing. Mrkvovou.
Usnesení: VS schvaluje rozpočet na rok 2010 s tím, že u projektu je nutno doplnit název
a do tabulky doplnit zůstatek z r. 2008. Náklady na projekt budou kryty z přebytku
hospodaření z roku 2008. VS ukládá zaslat aktualizovaný rozpočet 2009 a 2010 do
23.12.2009 všem členům.
Hlasování: Usnesení bylo přijato jednohlasně.

13.Změna stanov
Vystoupil Mgr. Gnida a seznámil Valné shromáždění se změnami, jež připravil ve stanovách
SMO VM, aby odpovídaly novému stavu ve sdružení. Členy nově mohou být pouze obce
Zlínského kraje, Správní výbor bude mít 9 členů, podrobněji se zpracovala pravidla ukončení
členství v orgánech SMO VM, Správní výbor bude moci hlasovat korespondenčně, budou
moci být zřízeny poradní orgány (Pracovní skupiny a Komise) jednotlivých orgánů sdružení.
Usnesení: VS schvaluje předložený a doplněný návrh stanov SMO VM se všemi
navrženými úpravami s platností od 9.12.2009. VS ukládá SV zaslat upravený návrh
stanov do 23.12.2009 všem členům.
Hlasování: pro: 38, proti: 1, zdržel se: 0. Stanovy byly přijaty v předloženém znění.

14.Vystoupení zástupců firmy Telefónica O2
Vystoupil zástupce firmy Telefónica O2 pan Hřídel a představil nabídku firmy pro SMO VM.

15.Informace o Fondu mikroprojektů
Vystoupil RNDr. Otakar Prudil s prezentací o Fondu mikroprojektů se zaměřením na první
výzvu. S prezentací o
projektu
SMO VM „Společnou cestou česko-slovenským
pohraničím,“ jež byl podán do FMP vystoupil Mgr. Martin Holman. Projekt bude
vyhodnocen v lednu.

16.Vystoupení zástupců firmy T-Mobile
Vystoupil zástupce firmy T-Mobile pan Rotrekl a představil nabídku firmy pro SMO VM.
Usnesení: VS bere na vědomí nabídku firem Telefónica O2 a T-Mobile, které poskytnou
výhody členům SMO VM v souvislosti sdružením odběru jednotlivých členů. VS
pověřuje SV v jednání s těmito firmami. SV rozešle prezentace vystupujících svým
členům do 23.12.2009.
VS bere na vědomí prezentace radních ZLK
Hlasování: Usnesení bylo přijato jednohlasně, bez připomínek.

17.Diskuse, různé
18.Závěr
Pan předseda poděkoval hostům za vystoupení, členům za účast a ukončil Valné shromáždění
Sdružení měst a obcí Východní Moravy.

zapsal Mgr. Martin Holman

……………………………….

Předseda SMO VM Ing. Milan Vybíral

…………………………………

ověřil Ing. Pavel Studeník

…………………………………..

