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V Olomouci, dne 27. října 2016 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
vzhledem ke skutečnosti, že na KÚOK nebyli ve shodě vedoucí odboru a jeho podřízená kolegyně, zasíláme Vám na 
základě usnesení SV SOSM ze dne 14. října 2016 Vám zasíláme návrh nových stanov, s drobnou změnou, 
dobrovolného svazku obcí - SOSM, které je před projednáním a schválením na zasedání valného shromáždění SOSM 
nutno projednat na všech zastupitelstvech členských obcí. 
Žádáme Vás tímto, abyste nové stanovy projednali na nejbližším zastupitelstvu, kdy návrh na usnesení a důvodovou 
zprávu Vám zasíláme v tomto průvodním dopise. 
Po projednání v zastupitelstvu a vyhotovení zápisu s níže uvedeným usnesením Vás žádáme o zaslání originálu 
zápisu poštou na adresu RARSM, z.s.p.o., Horním náměstí 5, 772 00 Olomouc. 
 
Usnesení: 
 
Zastupitelstvo (obce, městyse, města…) souhlasí se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, 
předložené správním výborem SOSM, dle přílohy. 
 
Důvodová zpráva: 
 
Znění stanov SOSM nebylo od svého počátku změněno a s postupem času rostla nutnost přistoupit ke stanovám 
novým, které zohlední existenci nových komunikačních nástrojů jako je např. datová schránka, kterou mají obce 
povinnost mít zřízenou ze zákona, nebo pružnější formy hlasování metodou per rollam, v případech jako je čerpání 
finančních prostředků z RFPPSM a také k narovnání některých ustanovení stanov podle platných právních norem. 
Dalším důvodem ke změně stanov je i změna sídla SOSM, kdy na základě usnesení SV SOSM ze dne 9. září 2016 byl 
jmenován do funkce tajemníka SOSM ředitel RARSM Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA s účinností 15. září 2016. 
Tajemnice RNDr. Jaroslava Tatarkovičová ukončila svou činnost k datu 15. září 2016 na vlastní žádost. S výkonem této 
agendy je tedy smysluplné, aby sídlo a sekretariát SOSM byl v sídle agentury, tedy na Horním náměstí 5, 772 00 
Olomouc. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, v.r. 

                                                                                                                                                          tajemník SV SOSM 

 
 


