Zápis
z jednání Správního výboru SMO VM ze.7 dubna 2010 ve Zlíně

Přítomni:

Ing. Milan Vybíral, Bohumil Škarpich, Mgr. Roman Hoza, Ing. Pavel Studeník,
Ing. Ladislav Kryštof, RNDr. Otakar Prudil, Mgr. Martin Holman
hosté: pan Lukáš Rotrekl a Michael Švehlík

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
smlouva s T-Mobile (přítomen zástupce T-Mobile)
sjednání společného povinného ručení (přítomen zástupce pojištovna Alianz)
smlouva s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s
realizace mikroprojektu SMO VM – Společnou cestou česko-slovenským pohraničím
smlouva se Sdružením podnikatelů Zlínského kraje
různé, diskuze
závěr

1. Zahájení
Jednání Správního výboru zahájil v 9:00 hod.předseda SMO VM Ing. Milan Vybíral. Přivítal
členy SV SMO VM a hosta – zástupce firmy T-Mobile pana Lukáše Rotrekla . Ověřovateli
zápisu byli zvoleni Ing. Pavel Studeník a Ing. Milan Vybíral.

2. smlouva s T-Mobile (přítomen zástupce T-Mobile)
Zástupce T-Mobile p. Rotrekl představil nabídku pro SMO VM. To by bylo nositelem
rámcové smlouvy. Výhody rámcové smlouvy jsou v kumulovaném odběru (čím více SMO
VM více provolá, tím větší bude mít slevu) a ve volání mezi členy zdarma. Členské obce
mohou/nemusí přejít k rámcové smlouvě, pokud ano budou nositelem garancí za svoje
výdaje. Obce si mohou sami rozhodnout, kolik sim karet pořídí, jaké tarify si zvolí atd.
Smlouva je nastavena tak, aby u všech členských obcí (i těch největších) došlo ke zlevnění
volání.
Usnesení č.2.1: Správní výbor Sdružení měst a obcí Východní Moravy schvaluje rámcovou
smlouvu se společností T-Mobile v předloženém znění a pověřuje zástupce k podpisu. Stejné
podmínky je možné zřídit jak pro všechny členy SMO VM tak jejich organizace. O
přistoupení a vystoupení členů rozhoduje Správní výbor SMO VM.
Pro 6, proti 0

3. sjednání společného povinného ručení (přítomen zástupce pojištovna Alianz)
Zástupce pojišťovny Alianz Švehlík seznámil členy Správního výboru SMO VM s výhodami,
jež přináší sjednání společné smlouvy na povinné ručení. Při sepsání smlouvy mezi SMO VM
a Alianz by členské obce získaly výhodnější podmínky, než když jednají s pojišťovnou
samostatně, zůstala by zachována odpovědnost obcí za jejich jednání.
Usnesení 2.2: SV SMO VM bere na vědomí vystoupení zástupce Alianz p. Švehlíka. Alianz
podá nabídku jednotlivým členům SMO VM – dostane prostor v měsíčníku Rozhledy
Východní Moravy a prostor na prezentaci v rámci Valného shromáždění SMO VM.

4. smlouva s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s
V rámci realizace mikroprojektu Společnou cestou česko-slovenským pohraničím, který SMO
VM realizuje došlo k jednání s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. Obě strany se
dohodly na spolupráci v rámci projektu na propagaci Východní Moravy, která bude
pokračovat i po skončení projektu. Spolupráce bude podložena i smluvně. Návrh smlouvy byl
předložen k jednání Správnímu výboru.
Usnesení 2.3: SV SMO VM schvaluje smlouvu o partnerství mezi Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy, o.p.s. a Sdružením měst a obcí Východní Moravy v navrženém
znění. Pověřuje statutární zástupce k jejímu podpisu.
Hlasování 6 pro 0 proti

5. realizace mikroprojektu SMO VM – Společnou cestou česko-slovenským pohraničím
Tajemník SMO VM Mgr. Holman informoval SV SMO VM o průběhu realizace projektu.
Byla uspořádána výběrová řízení, proběhl úvodní seminář k mikroprojektu. Začíná sběr
podkladů.
Usnesení 2.4: SV SMO VM bere na vědomí zprávu tajemníka o realizaci mikroprojektu

6. smlouva se Sdružením podnikatelů Zlínského kraje
Svaz podnikatelů Zlínského kraje zastoupený předsedou Chmelařem předložil text
memoranda mezi SPZ a SMO VM. Uzavření memoranda vytváří prostor pro vzájemnou
spolupráci a podporu. Správní výbor požaduje přidání bodu č.8 spolupráce v oblasti školství a
vzdělávání.
Usnesení 2.5: SV SMO VM schvaluje text memoranda s změnou, jež navrhlo. Pověřuje
statutární zástupce k podpisu.
Hlasování pro 6 proti 0

7.Různé, diskuse
Ing. Milan Vybíral seznámil Správní výbor o jeho odvolání z pozice místostarosty. Byl také
odvolán Radou města z pozice předsedy SMO VM. SMO VM se řídí zákonem č. 128/2000 o
obcích, proto platné odvolání předsedy bude až případné odvolání Ing. Vybírala jako zástupce
města zastupitelstvem města Napajedla. Pokud se tak stane, bude SMO VM zastupovat
místopředseda Ing. Kryštof a tajemník.

Ing. Kryštof navrhuje uzavřít memorandum o spolupráci mezi SMO VM a dobrovolnými
hasiči. Na příští zasedání SV SMO VM připraví text memoranda, jež projedná s druhou
stranou.
Ing. Kryštofem byl vznesen dotaz na RRA VM, na administraci Fondu mikroprojektů. Proto
budou na další zasedání SV SMO VM pozváni zástupci RRA VM a Regionu Bílé Karpaty.
8. Závěr
Předseda ukončil jednání Správního výboru v 10:55 za účasti všech členů.

……………………………….
Ing. Milan Vybíral
předseda SMO VM

Zapsal: Mgr. Martin Holman

……………………………..
Ing. Pavel Studeník
člen Správního výboru SMO VM

