
 
 

 

 

Zápis z jednání 
Valné shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy, 

které se konalo 

dne 21. června 2018 v 9.30 hodin 

na městském úřadě ve Vizovicích 

 

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba komisí, zapisovatele, ověřovatele zápisu 

3. Zpráva o činnosti SMO VM 

4. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

5. Informace o schválených společných projektech Zavádění principů Smart 

Governance v regionu Východní Moravy a Kompostování v obcích východní 

Moravy II. 

6. Informace o realizaci projektu Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy 

v obcích východní Moravy a Informační most III. – přeshraniční spolupráce 

7. Informace o připravovaných projektech sdružení 

8. Aktuální informace k dotačním možnostem pro obce 

9. GDPR – diskuze a aktuální zkušenosti jednotlivých obcí s platností nařízení 

10.    Přijetí nového člena SMO VM 

11.    Odpis pohledávky 

12.    Rozpočtové opatření č.1/2018 

13. Diskuse, různé 

14. Závěr a občerstvení 

 

 

usnesení č. 1: 

VS volí  

 

návrhovou komisi ve složení – 

  

(hlasování: 53, pro  53 , proti  0  ,  zdržel se  0  ) 

 

ověřovatelé zápisu 

 

(hlasování: 53, pro  53 , proti  0  ,  zdržel se  0  ) 

 

zapisovatel  

         RNDr. Otakar Prudil                   tajemník SMO VM    

 

(hlasování: 53, pro  53 , proti  0  ,  zdržel se  0  ) 

 

 

schvaluje program jednání Valného shromáždění 

  



 
(hlasování: 53, pro  53 , proti  0  ,  zdržel se  0  ) 

 

 

Ad 3. Zpráva o činnosti SMO VM  

 

Zprávu o činnosti SMO VM přednesl předseda sdružení Mgr. Jaroslav Šlechta. 

Zhodnotil činnost sdružení od posledního Valného shromáždění.  

 

usnesení č. 2 

bere na vědomí zprávu o činnosti přednesenou předsedou Mgr. Šlechtou. 

(hlasování: 53, pro  53 , proti  0  ,  zdržel se  0  ) 

 

 

Ad 4. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření přednesl Mgr. Jaroslav 

Šlechta, návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na všech obcích a městech SMO VM. 

 

 

usnesení č. 3 

 
• 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 2017 a to 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 Sdružení měst a obcí východní 

Moravy za rok 2017 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji činí přebytek ve výši 490 844,53 

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 2017.  

 

  

• 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 2017 – ztrátu 160 364,49 Kč a její zúčtování na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta minulých období. 

 

 (hlasování: 53, pro  53 , proti  0  ,  zdržel se  0) 

 

Ad. 5. Informace o schválených společných projektech Zavádění principů Smart 

Governance v regionu Východní Moravy a Kompostování v obcích východní Moravy II. 

 

Se zprávou o společných projektech seznámil přítomné RNDr. Otakar Prudil. 

 

usnesení č. 4 

VS SMO VM bere na vědomí 



 
 

 

Ad 6. Informace o realizaci projektu Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy v 

obcích východní Moravy a Informační most III. – přeshraniční spolupráce 

 

RNDr. Prudil prezentoval aktivity projektu a nabídku spolupráce pro obce na 

společných aktivitách a nabídku možnosti zápůjčky elektrokol, pořízených v rámci projektu 

přeshraniční spolupráce pro členské obce SMOVM. Dále byl prezentován záměr projektu 

Informační most IV. Zavádění prvků Smart city v obcích česko-slovenského příhraničí. 

 

usnesení č. 5 

VS SMO VM bere na vědomí a schvaluje podání žádosti dotaci na projekt Informační most IV. 

Zavádění prvků Smart city v obcích česko-slovenského příhraničí. 
 

(hlasování: 53, pro  53 , proti  0  ,  zdržel se  0) 

 

 

Ad. 7. Informace o připravovaných projektech sdružení 

 RNDr. Prudil prezentoval aktivity připravovaných projektů Kompostování v obcích 

VM III, Pořízení nádob na tříděný odpad II., Přeshraniční spolupráce. 

 

usnesení č. 6 

 

VS SMO VM bere na vědomí  

 

Ad. 8. Aktuální informace k dotačním možnostem pro obce 

 

Informace o aktuálních dotačních výzvách představil RNDr. Prudil z Regionální rozvojové 

agentury východní Moravy 

 

usnesení č. 7 

VS SMO VM bere na vědomí  

 

Ad. 9. GDPR – diskuze a aktuální zkušenosti jednotlivých obcí s platností nařízení 

Bc. Petr Fojtík prezentoval informace k nástupu platnosti směrnice GDPR a jejich dopadech na 

obce. 

 

usnesení č. 8 

VS SMO VM bere na vědomí  

 

 

Ad.  10 – Přijetí nového člena SMO VM 

  

Na základě podané přihlášky schválené ZO Ostrata schválil správní výbor přijetí nového člena 

do SMO VM a to obec Ostrata. 

 

usnesení č. 9 

VS SMO VM bere na vědomí  

 

 



 
Ad.  11 - Odpis pohledávky 

 
V příloze předkládám valné hromadě k odpisu pohledávku ve výši 8 368,00 Kč vystavenou za členský 

příspěvek v roce 2014 městu Rožnov pod Radhoštěm. Pohledávka nebyla do dnešního dne uhrazena i 

přes několikeré písemné upomínky.  Dle vyjádření vedoucího finančního odboru města Rožnov pod 

Radhoštěm nebudou členský příspěvek za rok 2014 platit. Předchozí vedení města Rožnov pod 

Radhoštěm pozastavilo úhradu této faktury. Nové vedení vzhledem k absenci historických informací 

nechce toto rozhodnutí i s přihlédnutím promlčení závazku vetovat. Nebude jej tedy hradit.   

 

usnesení č.10 

 
VS SMO VM schvaluje 

Odpis pohledávky města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2014 ve výši 8 368,00 Kč 

 

(hlasování: hlasování: 53, pro  45 , proti  1  ,  zdržel se 7 ) 

 

Ad. 12 Rozpočtové opatření č.1/2018 

 

Rozpočtové opatření č.1/2018 přednesl předseda SMO VM, viz. Důvodová zpráva. 

 

usnesení č.11 

 
VS SMO VM schvaluje 

Rozpočtové opatření č.1/2018 

 

(hlasování: 53, pro  53 , proti  0  ,  zdržel se  0) 

 

Ad. 13. Diskuse, různé 

 

Ad. 14  Závěr 

 

 Valné shromáždění SMO VM bylo ukončeno ve 12:00 hodin jejím předsedou Mgr. 

Jaroslavem Šlechtou. 

 

        

       

Zapsal: RNDr. Otakar Prudil,   Ověřil:  

 

 

………………………………..                     ….................................................................. 

 


