SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY
Zasedání valné hromady v Hodoníně 9. 3. 2017
ZÁPIS

Valná hromada (VH) byla svolána v Hodoníně s tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 17. 3. 2016
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 17. 3. 2016
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 17. 3. 2016
6. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2016
7. Zaměření SOM JM na rok 2017
8. Rozpočet SOM JM na rok 2017
9. Diskuse
10. Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
11. Různé
12. Závěr

1. Zahájení
JUDr. Vladimír Gašpar, z pověření SR zahájil jednání v 9:45 hod., přivítal přítomné zástupce
členů SOM JM a konstatoval, že je přítomno 18 členů SOM JM, což není nadpoloviční většina
všech členů SOM JM, a proto v souladu se Stanovami SOM JM odročil jednání VH o 15 minut.
V 10 hod. JUDr. Gašpar v souladu se Stanovami SOM JM (čl. VI/a) zahájil jednání. Konstatoval,
že je přítomno 20 členů.
Na základě jednání Správní rady (SR) byl navržen na funkci předsedajícího VH Mgr. Jiří Janda.
VH odsouhlasila složení orgánů VH:
Předsedající VH:
Mgr. Jiří Janda
Návrhová komise:
Ivana Fajnorová, Břetislav Usnul, Ing. Pavel Dominik
Ověřovatel zápisu: Ing. Vlastimil Gabrhel
Zapisovatelka:
Veronika Ungrová
– schváleno všemi hlasy přítomných.
Předsedající dále přednesl návrh programu jednání, kde Správní rada navrhuje VH do bodu č. 1
zahrnout vystoupení Mgr. Františka Lukla, předsedy SMO ČR a následnou diskusi
k předneseným informacím. K upravenému návrhu programu jednání nebyly připomínky.
VH schválila program jednání jednomyslně.
Předsedající VH navrhl členům SOM JM provést hlasování ke všem usnesením, které budou
následně předneseny, formou „en bloc“ na konci programu v bodě č. 10 s výjimkou hlasování,
jejichž provedení bude navrženo bezprostředně po předneseném bodu programu jednání. –
schváleno všemi hlasy.
Předsedající VH přivítal Mgr. Františka Lukla, předsedu SMO ČR a starostu města Kyjova,
poděkoval mu za účast na jednání VH SOM JM a předal mu slovo.
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Mgr. Lukl pozdravil přítomné členy SOM JM a poděkoval za pozvání. V úvodu svého vystoupení
vyzdvihl činnosti, kterými se nyní SMO ČR především zabývá a je rád, že se SMO ČR daří být
partnerem ministerstvům k připomínkování jejich návrhů. SMO CŘ se podařilo především
prosadit pomoc v oblasti sociálního bydlení. Řada měst již tuto pomoc poskytuje a věří, že i díky
dobrovolnému systému k tomu najdou i finanční prostředky. Svazu se však nelíbilo to, aby tato
povinnost byla paušální a pro všechny, protože na jedné straně řada měst tyto problémy nemá
a nevidí důvod, proč by si měly alokovat část bytového fondu pro spoluobčany, kteří se dostali
do bytové nouze především zaviněným způsobem a na druhé straně je řada obcí, která nemá
ani prostorové ani finanční možnosti, aby takovou situaci řešily. V tom případě je to pak
samozřejmě povinnost státu. Svaz věří, že se toho Státní fond rozvoje bydlení nějakým
způsobem ujme. Tento návrh prošel Vládou ČR; zůstává otázkou, zda jej Poslanecká sněmovna
přijme či nikoli. Mgr. Lukl upozornil paní ministryni, aby se nevyjadřovala v tom smyslu, že
pokud tento dobrovolný systém selže, bude to obcím dáno jako povinnost, ale doporučil jí, aby
systém byl natolik exklusivní a zajímavý, aby se do něj obce hlásily samy. Druhá záležitost, na
které Svaz nyní pracuje, je v oblasti rozpočtového určení daní. Apeluje na všechny napříč
politickým spektrem, aby přesvědčily členy Dolní komory, aby návrh Libereckého kraje prošel
všemi čteními. SMO ČR, Sdružení místních samospráv i Spolek pro ochranu venkova se na
tomto návrhu shodly a to proto, že upravuje pouze a jenom koeficient DPH směrem nahoru na
23,58 a neřeší nyní ani žáky ani rozvahu ani nic dalšího. Tento návrh již prošel prvním čtením.
Dále Svaz jedná o Registru smluv, který se dotýká hlavně obchodních společností, které obce a
města zřizují. Jde především o rozdílné podmínky v povinnostech zveřejňování smluv podniků
zřízených obcemi a podniků zřízených státem.
Dále zmínil problém v projektu Pošta Partner. Zde požádal o zpětnou vazbu z jednotlivých
území, zda pošta postupuje standartním způsobem nebo jejich partner nějakým způsobem
selhává.
Velmi ocenil spolupráci SOM JM a SMO ČR a to především z pohledu komunikace mezi
jednotlivými územími. Svaz bohužel nemá vertikální strukturu a tento druh komunikace tam
velice schází a myslí si, že právě SOM JM by ji dokázalo nahradit, především z toho důvodu, aby
nebyly informace přenášeny pouze jednosměrně, ale aby měl Svaz zpětnou vazbu i z území
jako takového, protože je to velká inspirace pro práci Svazu. V loňském roce Svaz
připomínkoval zhruba 300 zákonů jako povinné připomínkové místo. Bohužel není v kapacitě
jejich právníků, aby odhalili všechno a mnohdy konkrétní podněty ze strany starostů by jejich
práci jako takovou velmi usnadnilo.
Rád by tedy s předsedou SR SOM JM projednal, jak spolupráci SMO ČR a SOM JM více
prohloubit a být společně v kontaktu.
Mgr. Lukl také zvedl problematiku zvyšování mezd řidičů. Svaz jednal s Asociací krajů ČR
ve snaze vysvětlit jim, že i když se tato problematika týká prioritně jich, tak ale sekundárně
dopadá do rozpočtů obcí. Asociace krajů se dohodla s Vládou ČR, že kompenzace mezd řidičů
nepůjde napřímo, ale obdrží ji v příspěvku na opravu silnic II. a III. tříd a finanční objem, který
kraje ušetří, mohou vložit do navýšení smluv řidičů. Obce a města jsou v tomto znevýhodněny.
SMO ČR připravila pro Vládu prohlášení, aby se tím znovu zabývala. Není možné, aby Vláda
přijala nějaké své nařízení, které dopadá do rozpočtů územních samospráv, bez toho aniž by to
nějakým způsobem kompenzovala. Nemělo by se zapomínat na místní komunikace, protože
jsou v některých případech zatěžovány víc než některé silnice II. a III. tříd. V případě, že Vláda
samosprávám kompenzaci neposkytne, domluvil se SMO ČR s představiteli Asociace krajů ČR,
že jestliže oni obdrží kompenzaci na opravu silnic II. a III. tříd, bylo by dobré, aby i kraje vypsaly
nějaký dotační titul nebo spolu se SMO ČR se pokusily přesvědčit Vládu, aby možnost
financování místních komunikací dopadla i na obce větší než do tisíce obyvatel. Na MMR sice
existuje Fond na opravu silnic, ten se ale týká především menších obcí.
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Mgr. Lukl poděkoval za pozvání a řekl, že se těší na prohloubení spolupráce SMO ČR a SOM JM.
Touto spoluprací by mohl Svaz získat dostatek pádných argumentů při vyjednávání
s jednotlivými rezorty.
Předsedající VH poděkoval Mgr. Luklovi za přednesené informace a vyzval přítomné členy SOM
JM k dotazům.
JUDr. Gašpar vznesl dotaz, zda je nějaký posun v oblasti kontrol evropských dotací. SMO ČR
kdysi inicioval možnost, aby byla dostačující pouze prvostupňová kontrola projektu a dále by již
měla probíhat diskuse pouze mezi institucí, která projekt kontrolovala a ostatními kontrolními
organizacemi.
Mgr. Lukl uvedl příklad ze SMO ČR na projektu Mezi obecní spolupráce, kdy na tento projekt
přišla kontrola od poskytovatele dotace, Finančního úřadu, Auditního orgánu MF, kontrola
z Evropské komise a ještě NKÚ. Svaz chce na tomto konkrétním příkladu předvést zástupcům
státu, jaké finanční náklady Stát vydává na tyto kontroly. Požádali MF ČR o analýzu kontrolní
činnosti jednotlivých úseků, ze které jasně vyplynulo, že dochází k multiplicitám kontrol v rámci
jednoho projektu. SMO ČR tedy k tomu připravil materiál pro Vládu s požadavkem na snížení
počtu kontrol na dvě.
Mgr. Kostík předal Mgr. Luklovi Zprávu o činnosti Dozorčí rady za rok 2016 s vyznačenými
oblastmi, kterými se orgány SOM JM dlouhodobě zabývají a SMO ČR by zde mohla být
nápomocna. Jedná se především o návrat vypuštěného § 8 o bezúplatném převodu pozemků
státu na obce z novely Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Dále pohovořil
o problematice obcí s vyjednáváním s ÚZSVM a Státním pozemkovým úřadem. Myslí si, že SOM
JM je schopna sbírat podněty od obcí SOM JM a předávat je SMO ČR, který má k dispozici
kvalitní právní zastoupení a možnost připomínkovat na základě předaných podnětů
připravované zákony či novely.
Mgr. Lukl poděkoval za podnět a uvedl, že by se tato záležitost mohla řešit přes připravovaný
zákon o veřejné prospěšnosti, který stanovuje veřejně prospěšné situace, ve kterých bude moci
obec či město postupovat s péčí řádného hospodáře a samostatně rozhodovat. Dále informoval
o zkušenostech města Kyjova s postupy ÚZSVM. Konstatoval, že bude dobré se k tomu sejít
s předsedou SR SOM JM a prodiskutovat možný postup. Stát a jeho orgány by si měly
uvědomit, že územní samosprávy by měly být jejich partnery.
JUDr. Gašpar informoval o jednáních orgánů SOM JM se zástupci ÚZSVM a Krajského
pozemkového úřadu. Konstatoval, že bohužel neexistuje vstřícnost v jednání státních institucí
k obcím či nějaká bližší spolupráce.
Mgr. Lukl vyslovil souhlas.
Bc. Nedomová, starostka města Boskovice, poznamenala, že ÚZSVM při prodeji pozemku
na území obce ani neosloví úřad, zda by měli o daný pozemek zájem a rovnou ho dá do veřejné
dražby.
Mgr. Lukl odpověděl, že je nutné obnovit partnerskou spolupráci a společně hledat řešení.
Bc. Nedomová dále vznesla dotaz, zda se provádělo posouzení napříč rezorty v rámci zvedání
platů státních zaměstnanců (ve školství, zdravotníkům apod.), zda celoplošně nenavýšit mzdy i
zástupcům obcí a měst.
Mgr. Lukl informoval o jednání s ministerstvem v době, kdy se jednalo na navýšení platů
ve veřejné správě. SMO ČR zaujalo stanovisko, že s tím budou souhlasit v případě, když se
adekvátně zvedne odměna i Zastupitelům obcí a měst. Také je ale upozornil na to, že jejich
dosavadní systém je velice nesystémový. Je nepřípustné, aby o odměny zastupitelů, které jdou
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z rozpočtů obcí, obce prosily, když se změní platová hladina v nepodnikatelské sféře. Pokusí se
tedy toto téma oživit a prosadit to, aby mzdy a odměny zastupitelů byly navázány na pohyb
finančních objemů (odměn) v nepodnikatelské sféře a aby to bylo automatické, stejně jako u
představitelů státu, Vlády, poslanců, senátorů a jejich odměn a mezd. SMO ČR chce stejný
systém pro všechny.
Mgr. Lukl se dotázal přítomných, jaké mají zkušenosti s obecními novinami a jak moc prostoru
v nich dávají jednotlivým zastupitelům. Proběhla diskuse a někteří přítomní zástupci obcí
vyjádřili své zkušenosti. Mgr. Lukl poděkoval za podněty.
Z řad přítomných byl vznesen dotaz na vztah mezi Úřadem práce, obcemi a VPP.
Mgr. Lukl odpověděl, že se podařilo prosadit veřejnou služby, kdy ÚP by měly obce oslovovat a
nabízet k výkonu VP u nich takto vedené osoby. Také pozitivně vnímá to, že to nejsou jen lidé,
kteří by měli manuálně pracovat, ale dají se využít i např. v kinech, recepcích apod. s tím, že ÚP
bude přispívat na jejich pracovní pomůcky (tisíc Kč v případě manuální aktivity a pět set Kč
v případě služeb). SMO ČR usiluje o to, aby zde existovala průchodnost veřejnou službou a VPP
a také, aby byl prodloužen časový úsek jejich působnosti.
Bc. Nedomová vznesla znepokojení kvůli zákonu č. 106 a jeho dopadu na představitele obcí a
měst. Při plnění povinnosti v rámci tohoto zákona se v některých případech dostávají do střetu
s dalšími zákony. Uvedla konkrétní příklady.
Mgr. Lukl požádal o sepsání podnětu a jeho zaslání na něj. SMO ČR to projedná na příslušném
ministerstvu.
Nikdo další dotaz nevznesl. Předsedající VH Mgr. Janda ještě jednou poděkoval Mgr. Luklovi
za účast a podané informace. Byla vyhlášena desetiminutová přestávka.

2. Informace o stavu členské základny
Předsedající VH Mgr. Janda vyzval přítomné k ukončení přestávky. Následně předal slovo
JUDr. Gašparovi, který přednesl informaci o stavu členské základny.
Ke dni 9. 3. 2017 má SOM JM 63 členských obcí a 1 kolektivního člena – Sdružení LVA, což
představuje cca 633 tis. obyvatel. JUDr. Gašpar poznamenal, že obec Čeložnice vystoupily ze
SOM JM k 31. 12. 2016 a ke dni 1. 1. 2016 vstoupilo do SOM JM město Boskovice. Tyto
informace projednala Valná hromada již na svém zasedání v březnu 2016. Od poslední VH tedy
nedošlo ke změně ve členské základně SOM JM.
Členové obdrželi materiál s informací o stavu členské základny SOM JM s platbami členských
příspěvků na rok 2017. JUDr. Gašpar konstatoval, že sekretariát SOM JM v lednu zaslal
členských obcím dopis s výzvou k zaplacení členských příspěvků, což činí 1 Kč na obyvatele
obce. Do dne konání VH bylo zaplaceno cca 552 tis. Kč a zbývá uhradit cca 81 tis. Kč. S tímto
vyzval členské obce k doplacení zbývajících členských příspěvků do 31. 3. 2017.

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 17. 3. 2016
Informaci k plnění jednotlivých bodů přednesl JUDr. Gašpar:
III. VH SOM JM:
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a) ukládá orgánům SOM JM i všem svým členům ve spolupráci s JMK aktivně přispívat
k realizaci Programu rozvoje JMK. - Po celý rok členské obce a zástupci SOM JM se
aktivně podílejí na jednání orgánů JMK v procesu realizace Programu.
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. – Členské obce SOM JM využily konzultace k velkým přeshraničním projektům. FMP
ČR/Rakousko byl schválen teprve k 25. 1. 2017 a FMP ČR/Slovensko prozatím není
vůbec otevřen. SR SOM JM rozhodla o vypracování a zaslání dopisu na ředitele
sekretariátu FMP ČR/SR Ing. Mikela (Region Bílé Karpaty) s vyjádřením znepokojení obcí
SOM JM nad absencí Programu FMP přeshraniční spolupráce ČR/SR a s žádostí, aby
jeho prostřednictvím za obce SOM JM apeloval na Řídící orgán i Národní orgán, aby
neprodleně učinily všechny kroky k brzkému zahájení Fondu.
c) ukládá SR usilovat o zapojení se do implementačních struktur budoucího FMP
pro období 2014 – 2020 na česko-rakouské resp. česko-slovenské hranici. – SOM JM i
malé obce mají v RMV na česko-rakouské hranici své zástupce. Na česko-slovenské
hranici má SOM JM svého zástupce i náhradníka v plánovaném RMV.
d) doporučuje svým členům aktivně se podílet na realizaci Strategických dokumentů
pro plánovací období 2014 – 2020 na úrovni JMK. - Zástupci SOM JM se aktivně zapojují
do PRK i Programu rozvoje lidských zdrojů. Tento úkol spočívá v individuálním zapojení
jednotlivých obcí např. účast v Regionální stálé konferenci a tím se zapojují do realizace
Strategických dokumentů kraje.
e) ukládá orgánům SOM JM aktivně využívat všechny nástroje k realizaci rámcové smlouvy
mezi JMK a SOM JM. – V prosinci 2016 SR SOM JM odsouhlasila nominace členů SOM
JM do Komisí Rady JMK. Došlo zde k časovému zdržení ve schválení nominovaných osob
Radou JMK. Ke schválení došlo až v únoru 2017, ale nyní by již měli být nominovaní
členové SOM JM zváni jako hosté na jednání Komisí Rady Jihomoravského kraje.
f) ukládá orgánům SOM JM vysvětlovat roli SOM JM všem relevantním partnerům
na regionální i lokální úrovni. - Tento úkol je průběžně plněn.
g) ukládá SR projednat a konkretizovat podněty přednesené na valné hromadě. – SR i DR
se zabývala těmito podněty na každém svém jednání.
h) ukládá správní radě a sekretariátu SOM JM činit všechny úkony spojené s registrací
příslušných změn v SOM JM u Krajského soudu v Brně. – Tento úkol byl splněn.
i) doporučuje svým členům aktivně využívat projekt Morava napoleonská ke zvýšení
cestovního ruchu na jižní Moravě. - Tento úkol je průběžně plněn. Na den 10. 3. 2017
svolal hejtman JMK JUDr. Šimek jednání zainteresovaných obcí a institucí, které
organizují akce s napoleonskou tématikou, kde by mělo být projednáno finanční
zabezpečení, finanční zdroje a i další spolupráce JMK versus individuální realizátoři
projektů.
j) doporučuje svým členům podílet se aktivně na realizaci aktivit vzešlých z Regionální
stálé konference JMK. – Je průběžně plněno.
k) apeluje na obce a města ke spolupráci s RRA JM při přípravě a psaní žádostí o dotaci
resp. projektů. – Někteří členové SOM JM tuto spolupráci využívají, jiní nikoli.
l) pověřuje předsedu SR SOM JM zasláním dopisu náměstkovi hejtmana JMK
Mgr. Šlapalovi k problematice financování sociálních služeb, který bude reflektovat
diskusi k této problematice na VH SOM JM ze dne 17. 3. 2016. – Došlo k osobnímu
jednání předsedy SOM JM s Mgr. Šlapalem. SR ve shodě s DR si také vyžádala osobní
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jednání s vedoucím odboru sociálních služeb JMK Mgr. Petříkem. Na svém prosincovém
zasedání si vyslechla informaci od JUDr. Petry Petrové, vedoucí oddělení ekonomiky a
kontroly na JMK o aktuální situaci v oblasti financování sociálních služeb. Diskuse nadále
probíhá.
m) pověřuje předsedu SR SOM JM v součinnosti s Ing. Augustinem Formanem projednat
s předsedou SMO ČR Františkem Luklem legislativní úpravy převodů pozemků ze státu
na obce. – Podrobné informace k této problematice přednesl Mgr. Lukl v rámci svého
dnešního vystoupení. Problematika s ÚZSVM a SPÚ je i nadále v řešení. Členové SR i DR
se jimi budou na svých zasedáních i nadále zabývat.
SR SOM JM při projednávání všech podnětů přednesených na minulém zasedání VH SOM JM
konstatovala, že její usnesení je plněno a že nevznikly žádné úkoly, které by nebyly plněny.
RNDr. Kabát, starosta obce Lednice a zástupce Sdružení LVA, konstatoval, že v oblasti sociálních
služeb ani v oblasti převodu majetku státu na obce nevidí žádný velký posun. Dle jeho názoru
by se orgány SOM JM měly i nadále těmto problematikám intenzivně věnovat a Valná hromada
by měla vyjádřit svůj postoj a přijmout náležitá usnesení.
Proběhla krátká diskuse a předsedající VH Mgr. Janda požádal RNDr. Kabáta o sepsání návrhů
na usnesení, které z diskuse vyplynuly.
JUDr. Gašpar informoval o nabídce tajemníka ANNO JMK pana Hrona na společné jednání SOM
JM, ANNO JMK a pana Vojty, předsedy sociálně-zdravotního výboru Zastupitelstva JMK ve věci
financování sociálních služeb na obcích. Je však nutné, aby VH zaujala jednotné stanovisko, se
kterým by orgány SOM JM mohly na jednání předstoupit.
K informaci o plnění úkolů z předchozího jednání VH nebyly jiné dotazy ani připomínky
vzneseny.

4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 17. 3. 2016
Zprávu o činnosti SR SOM JM přednesl Mgr. Janda. Členové SOM JM obdrželi materiál „Zpráva
o činnosti správní rady SOM JM od posledního zasedání valné hromady SOM JM v březnu
2016“ před konáním VH elektronicky, ale také na místě v listinné podobě.
Mgr. Janda se zmínil o nejdůležitějších bodech, které byly na jednáních SR diskutovány:
 Plnění rozpočtu.
 Problematika sociálních služeb.
 Působení členů SOM JM v Komisích JMK.
 Otázka, zda provést revizi Rámcové smlouvy s JMK. SR dospěla k názoru, že hrozí
nebezpečí, že by o ni SOM JM nakonec mohla přijít.
 Audit MF ČR na projekt FMP.
 Příprava VH SOM JM a zaměření SOM JM na rok 2017.
 Tvorba rozpočtu na rok 2017.
 Možnost spolupráce s Asociací krajů ČR a SMO ČR.
 Možnost vytvořit v rámci SOM JM sbírku propagačních publikací všech členských obcí a
následně je sdružit ve sbírce jako soubor knih o obcích JMK.
Ke zprávě nebyly připomínky.
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5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 17. 3. 2016
Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od 17. 3. 2016 do 9. 3. 2017 přednesl předseda DR
Mgr. Petr Kostík. Informoval o složení DR, o termínech jednání v uvedeném období a o cílech
činnosti DR.
Konstatoval, že Dozorčí rada se na každém jednání zabývala plněním rozpočtu, závěry z VH,
kontrolou plateb členských příspěvků, problematikou sociálních služeb a projednávala
materiály připravené pro jednání SR. Mnohdy dávala doporučení či návrhy členům Správní rady
na základě podnětů od zástupců členských obcí SOM JM.
Dozorčí rada především projednávala možnosti prosazení změny novely zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Jednalo se
především o návrat § 8 o bezúplatném převodu majetku ze státu na obce. Ing. Forman,
místopředseda DR, vyvíjel snahu sejít se senátorem panem Štohlem, aby se pokusil o vrácení
návrhu zákona k přepracování Poslanecké sněmovně. Tím by se získal čas pro případné úpravy
zákona. DR tedy Správní radě doporučila urychleně vyvolat jednání mezi zástupci SOM JM a
předsedou SMO ČR o množnosti prosazení změn do novely zákona č. 503/2012 Sb. Na jednání
v září 2016 Ing. Forman, místopředseda DR, informoval o jednání s předsedou SMO ČR F.
Luklem, kde jej požádal, aby se pokusil před schvalováním novely zákona č. 503/2012 Sb., o
Statním pozemkovém úřadu protlačit do Poslanecké sněmovny zachování § 8 o bezúplatném
převodu majetku ze státu na obce v původním znění. Bohužel se záměr nepodařil a novela
tohoto zákona prošla bez připomínek ze strany poslanců PS ČR. DR SOM JM tedy navrhla, aby
se prostřednictvím SMO ČR nadále usilovalo o změnu novely tohoto zákona a návratu § 8
do původního znění. DR doporučila Správní radě, aby se v dalších obdobných případech
postupovalo rychleji a efektivněji.
Mgr. Kostík konstatoval, že je nutné vytipovat konkrétní témata, která obce nejvíce trápí,
navrhnout jejich řešení a to se poté pokusit s pomocí SMO ČR, Asociace krajů nebo
Jihomoravského kraje prosadit. Na závěr poděkoval všem členům DR a SR za spolupráci a dále
Ing. Fišerovi a týmu RRA JM za zajišťování činnosti sekretariátu SOM JM.
Dotazy vzneseny nebyly.

6. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2016
Předsedající předal slovo Ing. Šmídovi, který přednesl podrobný komentář k předloženému
plnění rozpočtu SOM JM za rok 2016. Tento materiál již projednala SR i DR SOM JM na svých
předešlých zasedáních a doporučují ho VH SOM JM ke schválení.
Ing. Šmíd především zdůraznil, že plnění rozpočtu SOM JM není v rovině příjmy a výdaje, tak jak
to bývá na obcích zvykem, ale v rovině náklady a výnosy, protože SOM JM je sdružení
právnických osob. Výsledek hospodaření SOM JM ke konci roku 2016 skončil kladně a to + 17
tis. Kč.
Ing. Šmíd informoval přítomné o tom, že z důvodu nařízení zákona 221/2015 Sb., který nabyl
účinnosti od 1. 1. 2016, má SOM JM povinnost jako účetní jednotka, která se zapisuje
do veřejného rejstříku a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejnit
účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2016, jejich uložením do sbírky listin.
Roční účetní uzávěrka je rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, která se
předkládá také spolu s daňovým přiznáním k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu.
Připravenou roční závěrku za rok 2016 mají přítomní ve svých materiálech.
Správní rada SOM JM proto dne 16. 2. 2017 na svém jednání v Břeclavi schválila řádnou účetní
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závěrku za rok 2016 a doporučuje VH její schválení za účelem uložení do Sbírky listin veřejného
rejstříku Krajského soudu v Brně.
K materiálu nebyl vznesen žádný dotaz.

7. Zaměření SOM JM na rok 2017
Předsedající VH Mgr. Janda přednesl komentář k materiálu „Zaměření SOM JM na rok 2017“,
který členové SOM JM obdrželi. Nejprve se zmínil o tom, že toto zaměření je materiál k diskusi
a bude dopracován na základě podnětů ze strany členů SOM JM.
Mgr. Janda připomenul, že letos uplyne již 20 let, co bylo na ustavující Valné hromadě Sdružení
založeno. SR doporučuje realizovat aktivity SOM JM pro rok 2017 v těchto základních sférách:
1. Partner Jihomoravského kraje při realizaci projektů řešících problémy definované v
Programu rozvoje Jihomoravského kraje (PRK), hlavně v oblasti regionálního rozvoje,
dopravy, cestovního ruchu a meziregionálních vztahů. Aktivní účastník diskusí v
Komisích Rady JMK. Aktivně, prostřednictvím nominovaných členů, se zapojit do
činnosti jednotlivých Komisí Rady JMK.
2. Prostřednictvím svých členů aktivně vstupovat do diskuse o důležitých rozvojových
projektech regionálního i subregionálního charakteru na půdě Regionální stále
konference JMK a podílet se na jejich realizaci.
3. Aktivně vstupovat do směřování resp. realizace projektů typu FMP pro roky 2014 – 2020
na česko-rakouské i česko-slovenské hranici.
4. Partner regionálních orgánů při implementaci dokumentů pro využívání Kohezní politiky
na území JMK v období 2014 – 2020.
5. Pozemkové úpravy a vztah obcí k ÚZSVM.
6. Navázat spolupráci se SMO ČR prostřednictvím jeho předsedy F. Lukla jako
připomínkovým místem k legislativním návrhům.
7. 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.
8. Prověřit možnosti Jihomoravského kraje k předkládání legislativních změn do
Parlamentu ČR.
9. 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.
10. Jasné a věcné vysvětlování role SOM JM v rámci JMK a možností členů Sdružení, jak
dovnitř SOM JM, tak i navenek.
Poté předsedající vyzval přítomné k diskusi a k podávání podnětů členům Správní a Dozorčí
rady k tomu, čím by SOM JM mohla pomoci v rozvíjení obcí na jižní Moravě.
Nikdo nevznesl náměty na další zaměření SOM JM.

8. Rozpočet SOM JM na rok 2017
Ing. Šmíd přednesl podrobné informace k předloženému návrhu rozpočtu. Navržený rozpočet
projednala a doporučila VH ke schválení jak SR, tak i DR SOM JM.
Celkový rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Oproti loňskému roku byl snížen. Je to
způsobeno tím, že se snižuje doba udržitelnosti projektu FMP.
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Rozpočet na rok 2017 tedy vychází především z členských příspěvků a předpokládá, že Sdružení
opět požádá Jihomoravský kraj o dotaci na udržitelnost FMP a počítá se v něm s tím, že dotace
z JMK bude schválena. V návrhu rozpočtu na rok 2017 se počítá také s částkou 110 tis. Kč
na projektové aktivity SOM JM. Je možné je využít například na podání projektu SOM JM
do FMP nebo jiných Fondů anebo v případě zamítnutí žádosti o dotaci JMK se finanční
prostředky využijí na udržitelnost FMP. SOM JM již není nositelem projektu FMP, proto je
možné, aby si podalo žádost.
SR SOM JM navrhuje VH SOM JM schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 98 tis. Kč. Dotace bude použita na financování udržitelnosti FMP.
Poté předsedající vyzval přítomné k dotazům. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

9. Diskuse
Předsedající VH vyzval přítomné k přednesení námětů k diskusi.
RNDr. Kabát, starosta obce Lednice, se přihlásil o slovo a konstatoval, že SMO ČR a SOM JM
dlouhé roky pracovali na tom, aby měli nějakého relevantního partnera k diskusi. SOM JM
získala Jihomoravský kraj a SMO ČR jako připomínkové místo Vládu ČR. Lze říci, že nějaká
zpětná vazba zde probíhá a čekal by, že když SOM JM po tolika letech tohoto dosáhla, tak to
bude mít nějaké pozitivní výsledky. Vyjádřil nespokojenost s postojem státu a jeho složek
k obcím či jiným organizacím, které obce sdružují. Obce jsou dle jeho názoru diskriminovány a
na jejich připomínky či náměty není vůbec brán zřetel. Je nutné, aby zde SOM JM postupovala
úderněji, jak ve vztahu k Jihomoravskému kraji tak i ke státu a jeho institucím. Obce se na
základě jejich rozhodnutí dostávají do neřešitelných situací, např. prodej pozemků na území
obce spekulantům, obce se nedostanou dokonce přednostně ani k úplatným převodům, ve
vyjednávání se státními institucemi nejsou bráni jako partneři. Obce nemají žádná svá práva.
SOM JM tedy musí přijmout usnesení a využít ho k prosazení změn.
Pan Čejka, starosta města Bzence, informoval o včerejším krajském zasedání starostů za účasti
ředitele Státního fondu životního prostředí, který se zmínil také o tom, že ministerstvo
poskytuje peníze na získání nových zdrojů pitné vody. Na druhé straně stát plánuje těžbu
štěrkopísku v Uherském Ostrohu, kde se nachází pátá největší zásobárna pitné vody v ČR a
zásobuje velkou část jižní Moravy, a chtějí zde zrušit čerpání pitné vody. V tomto státu
neexistuje schopnost předávat informace napříč politickým spektrem. Jednal s hejtmanem JMK
i s panem Štěchem, předsedou Senátu ČR. Stačilo by jedno opatření Vlády jako exekutivy, která
řekne, že úsek Uherského Ostrohu zajišťuje pitnou vodu pro velký počet obyvatel státu a těžit
se tam nebude. Bohužel se k tomu nikdo nemá. Je tedy velice skeptický k prosazení jakýchkoli
změn u Vlády ČR.
JUDr. Gašpar informoval o tom, že 24. 3. 2017 zasedá RSK JMK za účasti ministryně pro místní
rozvoj. Navrhl, že by zde byl prostor k přednesení již zmíněných problemů obcí, aby to
ministryně mohla slyšet.
RNDr. Kabát se pokusí přednesené problémy obcí přednést na zasedání RSK JMK.
Dále proběhla diskuse k problematice obcí se zákonem č. 106, a zda je v zákoně stanovena
nějaká pokuta za nesplnění povinností v něm uvedených.
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MVDr. Wetter, starosta města Kunštátu, navrhl využít moc tisku a elektronické komunikace
na FB či jiných sociálních sítí a cíleně a organizovaně zveřejnit problémy obcí, aby se tím stát
začal zabývat, např. o těžbě štěrkopísku.
Dále navrhl zpracovat tiskovou zprávu z dnešního jednání, kde by se vyzdvihla začínající
spolupráce se SMO ČR, základní otázky, které zde zazněly a které budou v dnešním usnesení,
aby členské obce i ostatní občané věděli, že SOM JM existuje, co plánuje dělat a na čem již
pracuje.
MVDr. Wetter si dovolil připomenout a pozvat přítomné na mezinárodní akci „Dobré ráno
keramiko“, která proběhne 1. červnový víkend a dále na akci „Svátky řemesel“, které se
uskuteční 2. víkend v červnu a na podzim proběhne již tradiční „Keramický jarmark“.
Nikdo jiný námět do diskuse nevznesl.

10. Různé
Do bodu různé nebyly žádné příspěvky ze strany VH.

11. Přijetí usnesení
Předsedkyně návrhové komise paní Ivana Fajnorová přednesla za návrhovou komisi návrh
na usnesení VH SOM JM a nechala hlasovat o bodech usnesení I. f)-k); II. a)-c); III. a)-r):
I. Valná hromada schvaluje:
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.
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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.
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.
Dále budou předneseny návrh usnesení RNDr. Libora Kabáta (bod p a q) a návrh
usnesení MVDr. Wettera (bod r):
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.
Předsedající vyzval členy VH SOM JM k připomínkování. Následně proběhlo hlasování.
Usnesení Valné hromady SOM JM bylo schváleno (en bloc) 20 hlasy.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
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12. Závěr
Předsedající Mgr. Janda poděkoval přítomným členům SOM JM za účast a přednesené podněty
a členům správní a dozorčí rady za dlouholetou spolupráci a příkladnou práci pro SOM JM.
Hodonín, 9. 3. 2017
Zapsala:

Veronika Ungrová

Ověřil:

Ing. Vlastimil Gabrhel
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