Zápis a usnesení z mimořádného Valného shromáždění Sdružení
měst a obcí Východní Moravy konaného dne 10.10.2013 v
Otrokovicích
Přítomni: viz Prezenční listina

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

zahájení
volba komisí, určení skrutátorů, zapisovatele,
zpráva o činnosti SMO VM
projekt meziobecní spolupráce
Diskuse, různé
Závěr

usnesení č.1:
VS volí
a) návrhovou komisi ve složení – p. Aleš Richtr, Miloslav Maňásek, František Šimek
(hlasování: 45, pro 45, proti 0, zdržel se 0)
b) ověřovatel zápisu
Ing. Dalibor Maniš, předseda, Valašské Klobouky
(hlasování: 45, pro 44, proti 0, zdržel se 1)
c) zapisovatel
Jaroslav Šlechta

tajemník SMO VM

(hlasování:45, pro 44, proti 0, zdržel se 1)
d) schvaluje program jednání Valného shromáždění
(hlasování: 45, pro 45, proti 0, zdržel se 0)
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2. 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: 45 pro 45, proti 0, zdržel se 0)
3. Projekt meziobecní spolupráce
Tajemník SMO VM seznámil přítomné s projektem SMO ČR „Podpora meziobecní
spolupráce“. Jde o pilotní projekt hrazený plně ze zdrojů OP LZZ. Doba trvání projektu je od
1.5.2013 do 30.6.2013. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné
spolupráce obcí, a to především v oblastech samostatné působnosti obcí. Projekt bude
mapovat situaci v území ORP a přispěje k hledání společných řešení v povinných oblastech,
řešených v rámci samostatné působnosti obcí“
- předškolní výchovy a základního školství
- odpadového hospodářství
- sociálních služeb
- volitelná oblast, jejichž řešení obce preferují
- v případě obsazení pozice tematického experta pro aglomerace je podmínkou
vytvoření dílčího strategického dokumentu, který bude řešit problematiku konkrétní
aglomerace v území
V rámci projektu za ORP Zlín bude tým obsazen pozicemi:
- koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců)
- pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců)
- asistent (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců)
- tematický expert pro volitelnou oblast (0,3 a 0,1 úvazku na dobu 12 měsíců)
- tematický expert pro aglomerace (0,6 úvazku na dobu 14 měsíců)
Tajemník SMO VM projednal s primátorem města Zlín MUDr. Adámkem uvedený
projekt a dohodli se na spolupráci. SMO VM se zapojí do projektu za ORP Zlín. Město Zlín
bude participovat na projektu.
usnesení č.3
VS SMO VM schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností“ reg. číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/88.00001 mezi
Svazem měst a obcí ČR se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 21, IČ:
63113074, DIČ: CZ63113074
a
DSO SMO VM se sídlem tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659168.
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Podpisem smlouvy pověřuje předsedu sdružení Ing. Dalibora Maniše a místopředsedu
sdružení Mgr. Romana Hozu.

4. Diskuse, různé
V rámci diskuse nevystoupil žádný přítomný účastník.
Závěr
Valné shromáždění SMO VM bylo ukončeno v 9.50 hodin jejím předsedou Ing.
Daliborem Manišem.

Zapsal: Mgr Jaroslav Šlechta, v.r.
………………………………..

Ověřil: Ing. Dalibor Maniš, v.r.

.............................................

Předseda SMO VM:
………………………
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