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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 7.11.2016 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 11. 

2016 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Projednání změny stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

souhlasí se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí - Sdružení obcí střední Moravy, 

předloženým správním výborem dle přílohy 1. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi dne 3. 11. 2016. Předložený návrh usnesenení je 

v soualdu s usnesením rady.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Důvodová zpráva: 

Tajemník správního výboru Svazu měst a obcí střední Moravy (SV SOSM) oslovil na základě 

usnesení SV SOSM ze dne 14. 10. 2016 členy dobrovolného svazku obcí s žádostí, aby v 

zastupitelstvu projednali znění nových stanov.  

  

Oproti nyní platnému znění jsou navrhovány některé změny: 

 v článku III. dochází k uvedení nového sídla SOSM 

 v článku V., odst. 7 jsou doplněny v bodě c) a e) nové důvody zániku členství 

 v článku VII., odst. 2 je změněn termín splatnosti členských příspěvků (z 30. 6. na 31. 3.) 

 v článku IX. jsou vypuštěny zmínky o jednacím řádu 



 v článku X. odst. 2 byla upravena působnost SV SOSM při schvalování rozpočtových opatření 

(zrušen limit do 100.000,-- Kč) 

 v článku X., odst. 3 je upřesněno ukončení funkčního období členů SV SOSM 

 v článku X., odst. 5 je upravena možnost hlasovat metodou per rollam, a to výhradně v souvislosti 

s čerpáním finančních prostředků z Regionálního fondu pro přípravu projektů střední Moravy 

 v článku X., odst. 6 je upravena možnost zmocnění jiných členů SV SOSM na jednáních SV 

SOSM 

 v článku X., odst. 7 je změněn způsob podepisování se jménem SOSM 

 v článku XI. je upřesněna činnost a kompetence kontrolní komise 

  

Jak plyne z výše uvedeného, jedním z důvodů změny stanov je i změna sídla SOSM, kdy na základě 

usnesení SV SOSM ze dne 9. září 2016 byl jmenován do funkce tajemníka SOSM ředitel Regionální 

agentury pro rozvoj střední Moravy Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA s účinností od 15. září 

2016.Je tedy smysluplné, aby sídlo a sekretariát SOSM byly v sídle agentury (Horní náměstí 5, 

Olomouc). Dosavadní tajemnice RNDr. Jaroslava Tatarkovičová ukončila svou činnost na vlastní 

žádost k datu 15. září 2016.  

 

 


