
Zápis 

z  jednání 25. valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko (SOMU) konaného dne  

15.12.2010 v 9:00 na Městském úřadě v Uničově: 

  Z celkového počtu 14 zástupců členů Svazku je přítomno 12 členů, viz presenční listina, valná hromada je 

usnášeníschopná. V 9:25 se dostavil p. Koláček, v 9:55 p. Blažek. 

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z VH č. 24 ze dne 30. 9. 2010 

2. Volba orgánů SOMU 

3. Návrh rozpočtu na rok 2011 

4. Zpráva o hospodaření 1-10/2010, rekapitulace příjmů a výdajů 

5. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2010 

6. Schválení dohody o provedení práce – účetnictví na rok 2011 

7. Projednání výsledků dílčího přezkumu hospodaření za rok 2010 

8. Rozpočtové opatření č. 1 v 12/2010 

9. Dohoda o výpůjčce PC 

10. Různé – změna Stanov 

11. Den s obcemi 

 

1. Kontrola zápisu z VH č. 24 ze dne 30. 9. 2010 

Předsedkyně Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, místostarostka Města Uničova Ing. Kaprálová zahájila 

jednání VH. 

Provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení valné hromady č.24:  

 

Usnesení č. 25/1 

a) Valná hromada schvaluje program jednání Svazku obcí mikroregionu Uničovsko.  

b) Valná hromada schvaluje předsedu Valné hromady Ing. Jarmilu Kaprálovou -  místostarostku města 

Uničova,  ověřovatele zápisu Bc. Ondřeje Plačka (Troubelice) a Ing. Jana Zahradníčka (Medlov).    

c) Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Veroniku Smýkalovou, pracovnici MěÚ Uničov. 

d) Valná hromada schvaluje správnost zápisu z  24. jednání valné hromady a informace o plnění úkolů. 

Všechny úkoly jsou splněny. 

e) Valná hromada souhlasí s činností Rady SOMU a schvaluje usnesení, jak jsou uvedena v zápise  

č. 39 a 40 bez připomínek. 

Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti,  0 zdržel se  

 

2. Volba orgánů SOMU 

Rada SOMU dle Usn. 40/1 doporučila VH zvolit následující složení rady SOMU: 

- předsedkyně svazku: Ing. Jarmila Kaprálová 

- místopředseda: Ing. Tomáš Müller 

- další členové rady: Ondřej Plačko, Ing. Jan Zahradníček, Jiří Blažek 

 

Usnesení č.25/2 

a) Valná hromada SOMU schvaluje: 

- předsedkyni svazku: Ing. Jarmilu Kaprálovou. 

Výsledek hlasování: 11  pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

b) Valná hromada SOMU schvaluje: 

- místopředsedu svazku: Ing. Tomáše Müllera. 

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

c) Valná hromada SOMU schvaluje: 

- další členy rady ve složení: Ondřej Plačko, Ing. Jan Zahradníček, Jiří Blažek 

Výsledek hlasování: 12 pro, 0  proti, 0  zdržel se 

 

d) Valná hromada SOMU schvaluje podpisové právo k běžnému účtu SOMU pro všechny členy rady SOMU. 

Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 



 

3.  Návrh rozpočtu na rok 2011 

Valné hromadě byl předložen návrh rozpočtu na rok 2011. Komentář provedla Ing. Kaprálová. 

 

Usnesení č.25/3 

a) Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu dle předloženého materiálu na rok 2011 ve výši: 

Příjmy – 701.000,- 

Výdaje – 701.000,- 

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

 

4.  Zpráva o hospodaření 1-10/2010, rekapitulace příjmů a výdajů 

Valné hromadě byl předložen Přehled hospodaření SOMU za období 1-10/2010. 

  

Usnesení č. 25/4 

a) Valná hromada schvaluje Přehled hospodaření SOMU za období 1-10/2010. 

Výsledek hlasování:  13 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

 

5. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2010 

Valné hromadě byl předložen Příkaz k provedení inventarizace majetku SOMU, závazků a pohledávek, 

základního běžného účtu k 31. 12. 2010.  

K 1.1.2011 budou převedeny turistické informační tabule pořízené v rámci projektu „Propagační materiály 

mikroregionu Uničovsko“ automaticky do majetku jednotlivých obcí (na základě „Dohody o výpůjčce 

převedení informační tabule“ uzavřené mezi SOMU a obcemi v 9/2006). 

V souvislosti s vyřazením tabulí z majetku SOMU bude podána výpověď k pojistné smlouvě č. 7720121720 

z důvodu zániku pojištěného rizika (skončení udržitelnosti projektu financovaného ze SROPu).  

 

Usnesení č. 25/5 

a) VH schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku SOMU, závazků a pohledávek, základního běžného 

účtu k 31. 12. 2010. 

b) VH bere na vědomí převod vlastnických práv k informačním tabulím pořízených v rámci projektu 

realizovaného ze SROP a ukládá obcím zařadit do svého majetku infotabule na základě „Dohody o výpůjčce a 

převedení informační tabule“ k 1.1.2011. 

c) VH ukládá zaslat výpověď pojistné smlouvy č. 7720121720. – zajistí Smýkalová 

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

 

6.  Schválení dohody o provedení práce – účetnictví na rok  

V rozpočtu na rok 2011 je navržena odměna za vedení účetnictví ve výši 30.000,- Kč, která bude vyplacena na 

základě Dohody o provedení práce na konci roku 2011. 

 

Usnesení č. 25/6 

Valná hromada schvaluje uzavření dohody o provedení práce za vedení účetnictví na rok 2011 s pí 

Geppertovou. 

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

7. Projednání výsledků dílčího přezkumu hospodaření za rok 2010 

Valné hromadě byla předložena Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření SOMU za období 1.1.2010 - 

31.10.2010. Při přezkoumání krajským úřadem nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 

Usnesení č. 25/7 

Valná hromada bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření SOMU za období 1.1.2010- 

31.10.2010. 

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

 

 



8. Rozpočtové opatření č. 1 v 12/2010 

Valné hromadě byl předložen návrh na rozpočtové opatření č.j. 01 v 12/2010 a úprava rozpočtu v 12/2010.  

Rozpočtová změna bude provedena: 

- na straně příjmů:  

4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Město Uničov)    - 5 000,00 Kč 

- na straně výdajů:  

3639 5901  Nespecifikované rezervy                           - 5 000,00 Kč 

 

Usnesení č. 25/8 

Valná hromada SOMU schvaluje rozpočtovou změnu č.j. 01/2010 v 12/2010  a úpravu rozpočtu  SOMU v 

12/2010 dle předloženého materiálu . 

Výsledek hlasování: 14 pro, 0  proti, 0 zdržel se  

 

9. Dohoda o výpůjčce PC 

SOMU zakoupil pro potřeby účetnictví osobní počítač HP ProBook 4720s, který bude k bezplatnému 

užívání přenechán paní Geppertové. Mezi SOMU a paní Geppertovou bude uzavřena Smlouva o 

výpůjčce. 
 

Usnesení č. 25/9 

Valná hromada SOMU schvaluje uzavření dohody o výpůjčce PC mezi SOMU a paní Geppertovou. 

Výsledek hlasování:  14 pro,  0 proti, 0 zdržel se  

 

10. Různé  

- změna Stanov 

Valné hromadě byla předložena důvodová zpráva týkající se změny Stanov SOMU. Je nutno do stanov 

promítnout změny, které vyplývají z použití fondu sdružených prostředků a změny složení valné 

hromady z důvodu konání komunálních voleb v říjnu 2010 a změny starostů některých členských 

obcí.             

 

Usnesení č. 25/10 

Valná hromada SOMU schvaluje změnu stanov ve znění Dodatku č. 1. 

Výsledek hlasování: 14 pro,  0 proti, 0 zdržel se  

 

-  POV 2011 

Ing. Kaprálová informovala o připravovaném programu POV pro rok 2011, který byl schválen 

Zastupitelstvem Ol. kraje dne 13.12.2010. Oblast č. 2 bude věnována podpoře mikroregionů a MAS, 

proto je na zvážení, zda by SOMU podal společnou žádost např. na zlepšení vybavenosti obcí pro 

kulturní a sportovní akce (např. pořízení stanů, mobilních WC pro jednotlivé obce). Název projektu 

bude upřesněn. 

 

Usnesení č. 25/11 

Valná hromada SOMU schvaluje podání žádosti do oblasti č. 2 „Podpora realizace integrovaných 

projektů venkovských mikroregionů“ programu POV 2011 na projekt týkající se vybavenosti obcí 

mikroregionu Uničovsko pro kulturní a sportovní akce (stany, mobilní WC atp). 

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

- aktualizace webových stránek SOMU 

SOMU obdržel nabídky firem Dat, s.r.o., SecurityNet.cz s.r.o. a cestovního portálu Tixik.com zabývajících se 

tvorbou webových prezentací se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Z důvodu výměny některých starostů 

v obcích po podzimních volbách je sice nutné aktualizovat web SOMU, není však třeba měnit správce webu. 

 

Usnesení č. 25/12 

a) Valná hromada SOMU bere na vědomí nabídky firem na tvorbu webových prezentací. 

b) Valná hromada SOMU ukládá zajistit aktualizaci webových stránek SOMU – za tímto účelem 

kontaktovat firmu iStudio. – zajistí Smýkalová 



 


