ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
A
STANOVY
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
"SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY"
ve znění navrženém SV SOSM dne 14. října 2016
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ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
evidovaná v souladu s ustanovením § 151 odst. 5) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném
znění

My, zástupci obcí střední Moravy, jsme se dohodli dne 16. 9. 1993 společně založit v souladu s
ustanovením § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění
svazek obcí s názvem
"SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY",
přijmout stanovy tohoto svazku, schválit statutární orgány a zvolit do těchto orgánů své zástupce.
Naším cílem je vytvoření takového svazku, který by podporoval řešení problémů přesahujících
rámec a možnosti jednotlivých obcí.
Předmětem činnosti sdružení je zejména:
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
a) rozvoje samosprávy obcí
b) hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
c) vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků
2. Zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské
problematiky.
3. Spolupráce s poslanci parlamentu, eventuálně s členy zastupitelstva vyššího samosprávného
celku se vztahem ke sdruženým obcím. Uplatňování zákonodárné iniciativy jejich
prostřednictvím.
4. Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti střední Moravy
5. Vzájemné informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních investic i
společenských a kulturních aktivit.
6. Koordinace úsilí o napojení střední Moravy na dálniční síť, zachování železniční sítě, rozvoj
železniční a letecké dopravy.
7. Společná podpora moderních inženýrských sítí.
8. Využití možností daných příznivými přírodními podmínkami střední Moravy v zemědělské
prvovýrobě.
9. Podpora vytváření společenských hospodářských sdružení.
10. Koordinace péče o krajinu, jejíž život je podmíněn ekologickou stabilitou povodí horního a
středního toku řeky Moravy.
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11. Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren
a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů.
Stanovy, stejně jako usnesení o volbě statutárních orgánů, jsou přílohami této smlouvy.
Zakladatelskou smlouvu podepsali pověření zástupci obcí :
Březsko
Budětsko
Čechy pod Kosířem
Čelechovice na Hané
Dolany
Hluchov
Horní Štěpánov

Konice
Kralice na Hané
Krumsín
Laškov
Litovel
Loučany
Loučka

Olomouc
Prostějov
Raková u Konice
Seloutky
Smržice
Střeň
Určice

V Prostějově dne 26. dubna 2002.
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Újezd u Uničova
Ústín
Velká Bystřice
Velký Týnec
Vilémov
Vincencov
Zborovice

STANOVY SVAZKU OBCÍ
"SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY"
ve znění navrženém SV SOSM dne 14. října 2016
Čl. I.
Základní ustanovení
1. Sdružení obcí střední Moravy (dále jen "SOSM") je svazkem obcí založeným v souladu s
ustanovením § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
2. Svazek obcí SOSM byl založen v Olomouci "Zakladatelskou smlouvou" ze dne 16. září 1993,
kterou schválila jednotlivá obecní zastupitelstva zakládajících členů, jak jsou uvedeni v
"Zakladatelské smlouvě" a v článku II. odstavci 1. těchto stanov.
3. SOSM má zejména koordinační a poradní funkce, usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj
měst a obcí střední Moravy.
4. Činností SOSM zůstávají nedotčeny působnosti, pravomoci a odpovědnost samosprávných
orgánů členů svazku.
Čl. II.
Název a sídlo členů svazku obcí
1. Zakládajícími členy svazku obcí jsou následující obce:

Strana 4

Název člena

Sídlo člena

Obec Březsko

Obecní úřad Březsko, 798 52 Konice

Obec Budětsko

Obecní úřad Budětsko, Budětsko 31, 798 52 Konice

Obec Dolany

Obecní úřad, Dolany 58, 783 16 Dolany

Město Konice

Městský úřad, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Obec Krumsín

Obecní úřad Krumsín 2, 798 03 Plumlov

Město Litovel

Městský úřad, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Obec Loučeny

Obecní úřad Loučany, 783 44 Náměšť na Hané

Obec Loučka

Obecní úřad Loučka, 783 22 Cholina

Město Olomouc

Magistrát města Olomouce, Horní nám.1, 771 27 Olomouc

Město Prostějov
Obec Raková u Konice

Magistrát města Prostějova, nám. T.G.Masaryka 12-14,
796 01 Prostějov
Obecní úřad Raková u Konice, 798 57 Laškov

Obec Střeň

Obecní úřad Střeň, Střeň 19, 772 00 Olomouc

Obec Újezd u Uničova

Obecní úřad, 783 96 Újezd u Uničova

Obec Určice

Obecní úřad, Určice 81, 798 04 Určice

2. Ke dni přijetí tohoto znění stanov ke svazku platně přistoupily a jsou tedy jeho členy
následující obce:
Název člena

Sídlo člena

Obec Alojzov

Obecní úřad Alojzov, Alojzov 43, 798 04 Určice

Obec Babice
Obec Bělkovice-Lašťany

Obecní úřad Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk
Obecní úřad, 783 15 Bělkovice-Lašťany č. 139

Obec Bílá Lhota

Obecní úřad, 783 26 Bílá Lhota

Obec Bílsko

Obecní úřad Bílsko, Bílsko 47, 783 22 Cholina

Obec Bohuňovice

Obecní úřad, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice

Obec Bohuslavice

Obecní úřad Bohuslavice, 798 56 Bohuslavice 25

Obec Brodek u Konice

Obecní úřad, 798 46 Brodek u Konice

Městys Brodek u Přerova

Úřad městyse, Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova

Obec Čehovice

Obecní úřad Čehovice, Čehovice 24, 798 21 Bedihošť

Obec Čelčice

Obecní úřad Čelčice, Čelčice 20, 798 23 Klenovice na Hané
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Obec Čelechovice

Obecní úřad, Čelechovice 38, 751 03 Brodek u Přerova

Obec Černá Voda

Obecní úřad, 790 54 Černá Voda

Obec Černotín

Obecní úřad, 753 68 Černotín 1

Obec Červenka

Obecní úřad, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Obec Dobromilice

Obecní úřad, 798 25 Dobromilice č. 6

Obec Dolní Těšice

Obecní úřad, 753 53 Dolní Těšice 11

Obec Domašov u Šternberka Obecní úřad, Domašov u Šternberka 61, 785 01 Šternberk 1
Obec Drahany

Obecní úřad, 798 61 Drahany

Obec Dřevnovice

Obecní úřad Dřevnovice, 798 26 Nezamyslice

Obec Dubčany

Obecní úřad Dubčany, 783 22 Cholina

Obec Dzbel

Obecní úřad Dzbel, 798 53 Konice

Obec Horka nad Moravou
Obec Horní Loděnice

Obecní úřad Horka nad Moravou, Osvobození 16/46,
783 35 Horka nad Moravou
Obecní úřad, 783 05 Horní Loděnice č. 114

Obec Hrubčice

Obecní úřad Hrubčice, Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť

Obec Kobylá nad Vidnávkou Obecní úřad Kobylá nad Vidnávkou, Kobylá nad Vidnávkou 53,
790 65 Žulová
Obec Kokory
Obecní úřad, 751 05 Kokory č. 57
Obec Kopřivná

Obecní úřad Kopřivná, 788 33 Hanušovice

Obec Koválovice-Osíčany

Obecní úřad Koválovice-Osíčan, 798 29 Tištín

Obec Krčmaň

Obecní úřad Krčmaň, 772 00 Olomouc

Obec Kunkovice

Obecní úřad, 768 13 Kunkovice

Obec Liboš

Obecní úřad Liboš, 783 13 Štěpánov

Obec Lipová-lázně

Obecní úřad, 790 61 Lipová-lázně

Obec Líšná

Obecní úřad Líšná, 751 15 Domaželice u Přerova

Město Loštice

Městský úřad, nám. Míru 86, 789 83 Loštice

Město Luhačovice

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. Října 543, 763 26 Luhačovice

Obec Lukavice

Obecní úřad Lukavice, Lukavice 47, 789 01 Šumperk

Obec Lutín

Obecní úřad, Školní 203, 783 49 Lutín

Obec Lužice

Obecní úřad, Lužice 58, 785 01 Šternberk

Obec Majetín

Obecní úřad Majetín, Lipová 25, 751 03 Brodek u Přerova
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Obec Mikulovice

Obecní úřad, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Obec Mladeč

Obecní úřad Mladeč, Mladeč č. 78, 783 21 Chudobín

Obec Mladějovice

Obecní úřad Mladějovice, 783 95 Mladějovice u Šternberka

Obec Moravičany

Obecní úřad, Moravičany 67, 789 82 Moravičany

Obec Náklo

Obecní úřad, 783 32 Náklo

Městys Nezamyslice

Úřad městyse, Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice

Obec Olbramice

Obecný úřad Olbramice, 783 23 Vilémov u Litovle

Obec Oldřichov na Moravě

Obecní úřad Oldřichov, 751 11 Oldřichov č. 17

Obec Opatovice

Obecní úřad, Hlavní 170, 753 56 Opatovice

Obec Osek nad Bečvou

Obecní úřad, Osek nad Bečvou 65, 751 22 Osek nad Bečvou

Obec Ostružná

Obecní úřad, 788 26 Ostružná

Obec Otinoves

Obecní úřad Otinoves, Otinoves 177, 798 61 Drahany

Obec Palonín

Obecní úřad, Palonín 18, 789 83 Loštice

Město Plumlov

Městský úřad, Tyršovo nám. 160, 798 03 Plumlov

Městys Protivanov

Úřad městyse, 798 48 Protivanov č. 32

Město Přerov

Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov

Obec Radslavice

Obecní úřad, Na Návsi 103, 751 11 Radslavice

Obec Rakůvka

Obecní úřad Rakůvka, 798 57 Laškov

Obec Rapotín

Obecní úřad, Družstevní 125, 788 14 Rapotín

Obec Rokytnice

Obecní úřad, Rokytnice č. 143, 751 04 Rokytnice u Přerova

Obec Rouské

Obecní úřad Rouské, 753 53 Všechovice

Obec Samotišky

Obecní úřad Samotišky, Vybíralova 8, 779 00 Olomouc

Obec Senička

Obecní úřad Senička, 783 45 Senice na Hané

Obec Skalka

Obecní úřad, Skalka 26, 798 24 Pivín

Obec Skorošice

Obecní úřad, Skorošice 93, 790 66 Jeseník

Obec Skřípov

Obecní úřad Skřípov, 798 46 Brodek u Konice

Obec Slavětín

Obecní úřad, 783 24 Slavětín

Obec Sobíšky

Obecní úřad, Sobíšky 8, 751 21 Prosenice

Obec Stará Červená Voda

Obecní úřad Stará Červená Voda, Stará Červená Voda 204, 790 53
Stará Červená Voda
Obecní úřad Strukov, 784 01 Litovel

Obec Strukov
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Obec Sudkov

Obecní úřad, Sudkov 96, 788 21 Sudkov

Obec Svésedlice

Obecní úřad Svésedlice, 783 54 Přáslavice

Obec Štarnov

Obecní úřad, 783 13 Štarnov 131

Město Šternberk

Městský úřad, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Město Šumperk

Městský úřad, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk

Obec Těšetice

Obecní úřad, 783 46 Těšetice č. 75

Obec Tršice

Obecní úřad, 783 57 Tršice č. 50

Obec Tvorovice

Obecní úřad Tvorovice, 798 23 Klenovice na Hané

Město Uničov

Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obec Ústí

Obecní úřad Ústí, 753 01 Hranice

Obec Ústín

Obecní úřad Ústín, Ústín 9, 783 46 Těšetice

Obec Velké Kunětice

Obecní úřad, 790 52 Velké Kunětice

Obec Velká Kraš

Obecní úřad, 790 58 Velká Kraš 132

Městys Velký Újezd

Úřad městyse, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd

Obec Víceměřice

Obecní úřad Víceměřice, 798 26 Víceměřice

Obec Vitčice

Obecní úřad Vitčice, 798 27 Němčice n/Hanou

Obec Všechovice

Obecní úřad, Všechovice 32, 666 03 Tišnov 3

Obec Výšovice

Obecní úřad Výšovice, Výšovice 101, 798 09 Vřesovice

Město Zlaté Hory

Městský úřad, nám. Svobody 80, 796 76 Zlaté Hory

Obec Želeč

Obecní úřad Želeč, Želeč 64, 798 07 Brodek u Prostějova

Obec Želechovice

Obecní úřad Želechovice, Želechovice 1, 783 91 Uničov

Čl. III.
Název a sídlo svazku obcí
1. Název svazku obcí zní: Sdružení obcí střední Moravy.
2. SOSM sídlí na adrese:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o., Horní nám. 5, 772 00 Olomouc
3. SOSM bylo zaregistrováno u Okresního úřadu v Prostějově pod č. j. RVV/930/93-7 ZS a
přiděleno identifikační číslo: 47921676.
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Čl. IV.
Předmět činnosti svazku obcí
Předmětem činnosti SOSM je zejména:
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
- rozvoje samosprávy obcí,
- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
- vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
2. Zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské
problematiky.
3. Spolupráce s poslanci parlamentu, eventuálně s členy zastupitelstva vyššího samosprávného
celku se vztahem ke sdruženým obcím. Uplatňování zákonodárné iniciativy jejich
prostřednictvím.
4. Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti střední Moravy
5. Vzájemné informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních investic i
společenských a kulturních aktivit.
6. Koordinace úsilí o napojení střední Moravy na dálniční síť, zachování železniční sítě, rozvoj
železniční a letecké dopravy.
7. Společná podpora moderních inženýrských sítí.
8. Využití možností daných příznivými přírodními podmínkami střední Moravy v zemědělské
prvovýrobě.
9. Podpora vytváření společenských hospodářských sdružení.
10. Koordinace péče o krajinu, jejíž život je podmíněn ekologickou stabilitou povodí horního a
středního toku řeky Moravy.
11. Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren
a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů.
Čl. V.
Členství, podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj
1. Obce se mohou na svazku obcí SOSM podílet jako členové řádní nebo přidružení.
2. Řádnými členy SOSM jsou zakládající členové a města a obce České republiky, které do
SOSM přistoupily na základě písemné přihlášky. Tuto přihlášku, jejíž nedílnou součástí je i
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deklarace bezpodmínečného přistoupení k „Zakladatelské smlouvě“ a k těmto stanovám, musí
schválit městské nebo obecní zastupitelstvo přistupujícího města nebo přistupující obce.
3. Řádnými členy svazku obcí SOSM mohou být pouze města a obce České republiky.
4. Přidruženými členy SOSM mohou být města a obce České republiky a zahraniční města a
obce. Přidružené členství vzniká na základě písemné "Smlouvy o spolupráci" uzavřené mezi
SOSM a přidruženým členem.
5. O přijetí uchazeče o řádné členství rozhodne správní výbor SOSM nejpozději do 2 měsíců od
doručení řádné přihlášky. Pokud nebylo ve stanovené lhůtě správním výborem rozhodnuto
nebo pokud bylo proti jeho rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů podáno a správnímu výboru doručeno
odvolání, rozhodne o přijetí valné shromáždění SOSM na svém nejbližším zasedání.
Rozhodnutí valného shromáždění je konečné.
V případě nepřijetí může uchazeč o řádné členství podat novou přihlášku nejdříve po uplynutí
12 měsíců ode dne vydání rozhodnutí o zamítnutí přihlášky.
Členství vzniká k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo
rozhodnuto o přijetí.
6. Členství ve SOSM nijak neomezuje právo jeho členů vstupovat do jiných svazku obcí, resp.
právnických osob.
7. Řádné členství ve SOSM zaniká:
a) po uplynutí 30 dnů ode dne doručení písemné rezignace člena na členství správnímu
výboru SOSM,
b) zánikem člena SOSM (např. rozdělení či sloučení obce),
c) rozhodnutím valného shromáždění SOSM o vyloučení člena
8. Přidružené členství ve SOSM zaniká zánikem "Smlouvy o spolupráci", uzavřené v souladu s
článkem V. odstavci 4.
9. Rozhodovat o vyloučení člena může valné shromáždění pouze na návrh správního výboru
nebo na návrh alespoň 1/5 řádných členů SOSM. Vyloučit řádného člena lze za porušení nebo
neplnění závazků přijatých v „Zakladatelské smlouvě“ nebo ve stanovách a to za podmínky,
že byl tento člen k jejich řádnému plnění správním výborem v průběhu posledních 12 měsíců
alespoň jednou vyzván prostřednictvím datové schránky.
Při hlasování o vyloučení člena se rozhoduje valné shromáždění 2/3 většinou přítomných
členů.
Čl. VI.
Práva a povinnosti členů, vypořádání majetkového podílu
1. Všichni členové SOSM mají právo:
a) účastnit se valného shromáždění prostřednictvím svého delegáta,
b) účastnit se delegovanými odborníky činnosti v komisích SOSM,
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c) využívat majetek a zařízení SOSM; užívání tohoto majetku a zařízení nad rámec běžného
užívání, může správní výbor podmínit souhlasem valného shromáždění.
2. Řádní členové mají nadto právo:
a) účastnit se valného shromáždění s hlasem rozhodujícím,
b) volit orgány SOSM a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů,
c) na vypořádací podíl při zániku dobrovolného svazku obcí,
d) na podíl na likvidačním zůstatku.
3. Všichni členové SOSM jsou povinni:
a) napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů SOSM vymezených v
„Zakladatelské smlouvě“ a stanovách a vyplývajících z usnesení orgánů SOSM,
b) aktivně se podílet na práci SOSM, zejména na zasedání valného shromáždění a v dalších
orgánech SOSM, v nichž mají svého delegáta,
c) chránit dobré jméno SOSM.
4. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku dobrovolného svazku obcí na základě
mimořádné účetní závěrky, a to v poměru odpovídajícímu takto zjištěnému majetku SOSM k
celkové výši členského příspěvku člena zaplacených za dobu trvání členství v SOSM.
Čl. VII.
Zdroje příjmů svazku obcí
1. Řádní členové mají povinnost platit členské příspěvky. Členské příspěvky se platí v penězích
a jsou roční; jejich výši stanoví valné shromáždění nejpozději do 30. 6. běžného roku částkou
- koeficientem na jednoho obyvatele města nebo obce. Celková výše členského příspěvku pak
bude stanovena podle počtu obyvatel daného města nebo obce k 1. lednu minulého roku.
Se souhlasem valného shromáždění může být zaplacen členský příspěvek i nepeněžitou
formou. Hodnota nepeněžitého členského příspěvku bude stanovena znaleckým posudkem.
Pokud tato hodnota převyšuje výši členského příspěvku stanoveného za běžný rok, použije se
rozdíl k úhradě členských příspěvků v dalších letech, nestanoví-li valné shromáždění jinak.
2. Splatnost členského příspěvku je vždy do 31. 3. roku, za který je placen. Pokud členství
vznikne v průběhu roku, platí se poměrná část ročního členského příspěvku, kdy tato část je
vypočtena až od následujícího měsíce po vzniku členství. Členský příspěvek je splatný do
jednoho měsíce od vzniku členství.
3. Členské příspěvky přidružených členů jsou dobrovolné a jejich zaplacení nezakládá právo na
vypořádací podíl nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Minimální výše ročního
dobrovolného členského příspěvku přidruženého člena je stanovena na 5.000,- Kč.
Čl. VIII.
Orgány svazku obcí
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1. Svazek obcí SOSM je právnickou osobou, jeho jménem jedná správní výbor, nebo jiná osoba
správním výborem zplnomocněná.
2. Orgány SOSM jsou:
a) valné shromáždění
b) správní výbor
c) kontrolní komise
3. Do orgánů SOSM mohou být voleni pouze členové zastupitelstev řádných členů svazku.
Čl. IX.
Valné shromáždění
1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SOSM a skládá se z delegátů s hlasem
rozhodujícím.
2. Zastupitelstvo každého řádného člena volí a odvolává jednoho delegáta s hlasem
rozhodujícím.
3. Do výlučné pravomoci valného shromáždění patří:
a) schvalování stanov a změn těchto stanov,
b) volba členů správního výboru a kontrolní komise a jejich odvolání,
c) dozor nad činností správního výboru,
d) schvalování rozpočtu SOSM,
e) schvalování výše členských příspěvků,
f) rozhodování o hospodaření s majetkem SOSM,
g) schvalování jednacího a volebního řádu orgánů SOSM,
h) ustanovování odborných pracovních komisí SOSM,
i) rozhodování o uzavření "Smlouvy o spolupráci" s přidruženým členem,
j) projednání výzvy k ukončení členství členů, kteří působí proti zájmům SOSM,
k) rozhodování o vyloučení člena ze SOSM,
l) rozhodování o zrušení SOSM,
m) rozhodování v otázkách, které si vyhradí valné shromáždění ke svému výlučnému
rozhodování.
4. Valné shromáždění svolává správní výbor SOSM nejméně jedenkrát do roka.
5. Mimořádné valné shromáždění svolá správní výbor SOSM
a) kdykoliv podle potřeby,
b) na žádost nejméně jedné pětiny řádných členů SOSM,
c) klesne-li počet členů správního výboru pod 50%.
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6. Žádost o svolání mimořádného valného shromáždění musí být podána správnímu výboru
písemně s udáním konkrétního důvodu k jeho svolání.
Mimořádné valné shromáždění musí být svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti
o jeho svolání nebo ode dne, kdy klesl počet členů správního výboru pod 50%. Jestliže není
tato lhůta správním výborem dodržena, je oprávněn svolat mimořádné valné shromáždění
kterýkoliv řádný člen SOSM.
7. O termínu a místu konání a o návrhu pořadu jednání valného shromáždění musí být členové
SOSM uvědomeni písemnou pozvánkou, nebo prostřednictvím datové schránky nejméně 1
měsíc předem. Při svolání mimořádného valného shromáždění může být tato lhůta zkrácena
svolavatelem až na patnáct dnů.
8. Návrh programu jednání zpracovává svolavatel. Členové SOSM mohou tento návrh doplnit o
nové body tak, aby svolavateli bylo toto doplnění doručeno nejméně patnáct dnů před
konáním valného shromáždění a deset dnů před konáním mimořádného valného shromáždění.
Doplnění programu jednání musí být pak svolavatelem dáno členům SOSM na vědomí
nejméně sedm dnů před konáním valného shromáždění.
9.

Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno 3/5 řádných členů SOSM. Není-li
přítomen dostatečný počet řádných členů, stává se shromáždění usnášeníschopným bez
ohledu na počet přítomných půl hodiny po termínu svolání. K přijetí usnesení je třeba prosté
většiny hlasů přítomných řádných členů. K přijetí změny „Zakladatelské smlouvy“, změny
stanov nebo k vyloučení řádného člena je třeba 2/3 většiny přítomných řádných členů.

10. Hlasování na valném shromáždění je veřejné. Valné shromáždění může v některých otázkách
rozhodnout, že hlasování bude tajné.
11. Jednání valného shromáždění řídí předseda správního výboru SOSM nebo jeden
z místopředsedů SOSM.
Čl. X.
Správní výbor
1. Správní výbor je statutárním orgánem SOSM, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem.
2. Do působnosti správního výboru patří zejména:
a) realizace usnesení valného shromáždění,
b) zajištění vedení účetnictví,
c) zpracování návrhu rozpočtu SOSM,
d) schvalování rozpočtových opatření SOSM
e) příprava řádného a mimořádného valného shromáždění SOSM a jeho svolávání včetně
organizačního zajištění,
f) přijímání nových řádných členů SOSM
g) podávání návrhů na přijetí přidružených členů SOSM valnému shromáždění,
h) realizace běžného hospodaření SOSM v rámci schváleného rozpočtu,
i) vedení seznamu řádných a přidružených členů,
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j) plnění dalších úkolů daných valným shromážděním
k) schvalování účetní závěrky svazku sestavené k rozvahovému dni.
3. Správní výbor je jedenáctičlenný. Je volen valným shromážděním na 4 roky, jeho funkční
období však nekončí dříve, než je zvolen nový správní výbor, tím není dotčeno právo člena
správního výboru na odstoupení ze své funkce, a to písemnou rezignací, doručenou správnímu
výboru. Výkon funkce pak končí dnem, kdy je rezignace doručena do sídla SOSM. Ze svého
středu si správní výbor volí předsedu a dva místopředsedy většinou hlasů přítomných členů
správního výboru SOSM.
4. Správní výbor je usnášeníschopný, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných.
5. Správní výbor SOSM může rovněž hlasovat metodou per rollam a to pouze v souvislosti
s čerpáním finančních prostředků z RFPPSM (Regionální fond pro přípravu projektů střední
Moravy)
6. Nemůže-li se člen správního výboru zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn písemně nebo
emailem zmocnit jiného člena správního výboru, aby ho při tomto jednání zastupoval
s veškerými právy a povinnostmi. Každý člen správního výboru však může při zasedání
zastupovat nanejvýš jednoho nepřítomného člena.
7. Podepisovat se jménem SOSM, a tím SOSM zavazovat, je oprávněn předseda a jeden
z místopředsedů, nebo oba místopředsedové.
8. Klesne-li počet členů správního výboru, provede valné shromáždění doplňovací volby na
svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů o více než 50%, svolá správní výbor do
jednoho měsíce mimořádné valné shromáždění k provedení doplňovacích voleb.
Čl. XI.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je pětičlenná, volená valným shromážděním na 4 roky. Klesne-li počet
členů kontrolní komise, provede valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším
zasedání.
2. Kontrolní komise se schází minimálně jednou ročně a provádí kontrolu hospodaření
s majetkem svazku obcí a jeho hospodaření s finančními prostředky. Dále řeší spory ve
věcech SOSM mezi jeho členy navzájem a mezi členy a správním výborem. Její rozhodnutí
jsou konečná.
3. Kontrolní komise předkládá zprávu o kontrole hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho
hospodaření s finančními prostředky valnému shromáždění SOSM. Kontrolní komise rovněž
předkládá zprávu o řešení sporů ve věcech SOSM mezi jeho členy navzájem a mezi členy a
správním výborem, pokud nastanou.
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Čl. XII.
Financování činnosti SOSM
1. Činnost SOSM je financována z finančních prostředků, které tvoří:
a) příspěvky řádných členů SOSM,
b) dobrovolné příspěvky přidružených členů SOSM,
c) podpůrné prostředky a dary,
d) finanční prostředky získané vlastní činností SOSM.
2. Postup při hospodaření s majetkem SOSM upravují předpisy schválené valným
shromážděním a finanční hospodaření se řídí schváleným rozpočtem.
3. Řádní členové SOSM ručí za závazky SOSM jen do výše svých řádně zaplacených členských
příspěvků a jejich případného příslušenství.
4. Zůstatek hospodaření SOSM za běžné účetní období se nedělí mezi členy a zůstává tak
svazku.
5. Valné shromáždění může rozhodnout, že řádní členové jsou povinni přispět k úhradě ztráty v
poměru odpovídajícímu celkové výši jejich členských příspěvků zaplacených za dobu trvání
jejich členství ve SOSM k výši ztráty.
Čl. XIII.
Obsah a rozsah kontroly svazku obcí členskými obcemi
1. Obsahem kontroly je efektivní a včasné naplňování předmětu činnosti svazku obcí dle
„Zakladatelské smlouvy“ konkretizované v jednotlivých projektech, a to prostřednictvím
zástupců obcí v orgánech svazku obcí.
2. Obsah kontroly je dán zejména zpracovanými dokumenty svazku obcí, účetní evidencí a
zápisy. Není omezen účelem ani časovým obdobím.
3. Všichni řádní členové a přidružení členové, kteří zaplatili dobrovolný členský příspěvek,
mohou na základě písemné žádosti adresované správnímu výboru nahlížet do účetnictví
SOSM, požadovat od něj vysvětlení týkající se hospodaření SOSM atp.
Nahlédnutí musí být správním výborem žadateli umožněno do 7 dnů od doručení žádosti.
Případná vysvětlení pak musí být správním výborem podána na jednání nejbližšího valného
shromáždění.
Čl. XIV.
Zrušení a zánik SOSM
1. Svazek obcí SOSM se zrušuje:
a) rozhodnutím valného shromáždění,
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b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu,
že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
c) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
2. V případě zrušení SOSM podle písmene a) předchozího odstavce jmenuje valné shromáždění
likvidátora k provedení likvidace. Likvidační zůstatek SOSM se rozdělí mezi jeho členy v
poměru odpovídajícímu celkové výši jejich členských příspěvků zaplacených za dobu trvání
jejich členství ve SOSM.
3. Svazek obcí SOSM zaniká dnem jeho výmazu z registru příslušného registračního úřadu.
Čl. XV.
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy plně nahradily stanovy schválené ustavujícím valným shromážděním dne 16. září
1993 se všemi pozdějšími doplňky.

V Olomouci dne 14. října 2016

……………………………………………..
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
předseda SV SOSM

………………………………………
Mgr. Dalibor Horák
místopředseda SV SOSM
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