USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY
SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY
Hodonín, 9. 3. 2017
I. Valná hromada schvaluje:
a) předsedajícího VH SOM JM – Mgr. Jiřího Jandu.
b) návrhovou komisi ve složení: Ivana Fajnorová, Břetislav Usnul, Ing. Pavel Dominik.
c) ověřovatele zápisu – Ing. Vlastimila Gabrhela.
d) zapisovatelku VH SOM JM – Veroniku Ungrovou.
e) program zasedání VH SOM JM dne 9. 3. 2017.
f) informaci o plnění úkolů uložených valnou hromadou 17. 3. 2016.
g) informaci o plnění rozpočtu za rok 2016.
h) řádnou účetní závěrku za rok 2016.
i) zaměření činnosti SOM JM na rok 2017.
j) rozpočet na rok 2017, včetně členských příspěvků.
k) podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 98 tis. Kč k zajištění
udržitelnosti projektu FMP pro rok 2017.
II. Valná hromada bere na vědomí:
a) informaci o stavu členské základny SOM JM.
b) zprávu o činnosti SR SOM JM od posledního zasedání Valné hromady SOM JM
v březnu 2016.
c) zprávu o činnosti DR SOM JM od posledního zasedání Valné hromady SOM JM
v březnu 2016.
III. Valná hromada SOM JM:
a) ukládá orgánům SOM JM i všem svým členům ve spolupráci s JMK aktivně přispívat
k realizaci Programu rozvoje JMK.
b) doporučuje všem svým členům aktivně využívat všechny dostupné formy konzultací
k přípravě přeshraničních projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici
u RRA JM.
c) ukládá SR aktivně se zapojit do implementačních struktur budoucího FMP pro období
2014 – 2020 na česko-rakouské resp. česko-slovenské hranici.
d) doporučuje svým členům aktivně se podílet na realizaci Strategických dokumentů
pro plánovací období 2014 – 2020 na úrovni JMK.
e) ukládá orgánům SOM JM aktivně využívat všechny nástroje k realizaci rámcové
smlouvy mezi JMK a SOM JM.
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f) ukládá orgánům SOM JM vysvětlovat roli SOM JM všem relevantním partnerům
na regionální i lokální úrovni.
g) ukládá SR projednat a konkretizovat podněty přednesené na Valné hromadě.
h) ukládá SR a sekretariátu SOM JM činit všechny úkony spojené s registrací příslušných
změn v SOM JM u Krajského soudu v Brně.
i) doporučuje svým členům nadále využívat projekt Morava napoleonská ke zvýšení
cestovního ruchu na jižní Moravě.
j) doporučuje svým členům podílet se aktivně na realizaci aktivit vzešlých z Regionální
stálé konference JMK.
k) apeluje na obce a města ke spolupráci s RRA JM při přípravě a psaní žádostí o dotaci
resp. projektů.
l) ukládá SR navázat spolupráci se SMO ČR prostřednictvím jeho předsedy F. Lukla jako
připomínkovým místem k legislativním návrhům.
m) ukládá SR navázat spolupráci s Asociací krajů ČR prostřednictvím hejtmana JMK B.
Šimka jako spolupracujícímu subjektu s poslanci a senátory Parlamentu České
republiky, vládou České republiky, obcemi a dalšími subjekty a institucemi.
n) ukládá SR prověřit možnosti Jihomoravského kraje k předkládání legislativních změn
do Parlamentu ČR.
o) doporučuje SR využít Smlouvu o spolupráci s JMK k přístupu k chystaným
legislativním změnám v dostatečném předstihu tak, aby byla možnost jejich
připomínkování ze strany SOM JM prostřednictvím SMO ČR nebo JMK.
p) ukládá předsedovi SR pokračovat v jednání k problematice financování sociálních
služeb (v návaznosti na Usnesení VH bod III. l) z roku 2016).
q) ukládá předsedovi SR pokračovat v úsilí o řešení problematiky převodu pozemků ze
státu na obce (v návaznosti na Usnesení VH bod III. m) z roku 2016).
r) pověřuje předsedu SR ve spolupráci se sekretariátem SOM JM vypracovat a zveřejnit
tiskovou zprávu o jednání Valné hromady SOM JM na základě výsledků z dnešního
zasedání VH SOM JM.

Návrhová komise:

Podpis

Ivana Fajnorová,
předsedkyně návrhové komise

Ing. Pavel Dominik

Břetislav Usnul
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