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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY  
SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY 

 
23. 11. 2021, v Hodoníně 

 

 
 

I. Valná hromada schvaluje: 

a) předsedajícího VH SOM JM – Libora Střechu; 

b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Lubomír Šmíd, Ing. Roman Celý DiS. a 
MVDr. Zdeněk Wetter; 

c) ověřovatelem zápisu Mgr. Petra Kostíka a PhDr. Radima Šťastného; 

d) zapisovatelku VH SOM JM – Veroniku Ungrovou; 

e) program zasedání VH SOM JM dne 23. 11. 2021; 

f) změnu názvu Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion Pomoraví 
se zachováním IČ; 

g) formální textové změny ve Stanovách SOM JM týkající se změn názvu organizace 
ze SOM JM na Euroregion Pomoraví; 

h) navýšení členského příspěvku na 5 Kč na jednoho obyvatele obce a to 
od 1. ledna 2022. 

 
 

 II. Valná hromada bere na vědomí: 

a) informaci o stavu členské základny SOM JM; 

b) informaci o ukončení členství města Bzence a obce Strachotín v SOM JM, a to ke dni 
31. 12. 201; 

c) že členství stávajících obcí a měst SOM JM automaticky pokračuje v Euroregionu 
Pomoraví. Případné ukončení členství je možné zasláním písemné výpovědi Správní 
radě, přičemž výpověď nabývá účinnosti k 31.12. téhož roku; 

d) informaci o nečlenských obcích SOM JM z Jihomoravského kraje, které už projevily 
zájem o vstup do Euroregionu Pomoraví; 

e) že změna Stanov sdružení ve smyslu změny názvu sdružení a změny výše členského 
příspěvku bude provedena Přílohou č. 3 – Dodatkem č. 1 ke Stanovám ER Pomoraví 
(bývalého SOM JM); 

f) informaci o plnění rozpočtu SOM JM na rok 2021 za období 1. 1. – 31. 10. 2021. 

 

III. Valná hromada SOM JM: 

a) pověřuje předsedu SR SOM JM a sekretariát zasláním dopisu všem obcím SOM JM i 
dalším jihomoravským obcím, které projevily zájem o vstup do Euroregionu Pomoraví 
o uhrazení členského příspěvku nejpozději do 28. února 2022; 
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b) pověřuje sekretariát SOM JM evidovat zájem o členství v Euroregionu Pomoraví u 
obcí Jihomoravského kraje, které nebyly přímými nebo zprostředkovanými členy SOM 
JM a učinit příslušné kroky k tomu, aby se tyto obce staly členy Euroregionu Pomoraví 
od 1. ledna 2022, nebo bez prodlení po schválení členství v orgánech těchto obcí a po 
schválení v příslušném orgánu Euroregionu Pomoraví; 

c) pověřuje předsedu SOM JM a sekretariát realizací všech formální kroků k registraci 
změn z dnešního jednání VH SOM JM na Krajském soudu v Brně ve spolkovém 
rejstříku do konce roku 2021 tak, aby byl umožněn start fungování Euroregionu 
Pomoraví od 1. ledna 2022; 

d) vyzývá předsedu SR a sekretariát k přípravě aktualizovaného textu Stanov, včetně 
návrhu na obsazení orgánů Euroregionu Pomoraví a k předložení těchto dokumentů 
k projednání na první Valné hromadě Euroregionu Pomoraví; 

e) pověřuje předsedu SR a sekretariát svoláním Valné hromady Euroregionu Pomoraví 
nejpozději do 31. března 2022. 

 
 

Návrhová komise: Podpis 
 
 

Ing. Lubomír Šmíd 
předseda návrhové komise 

 

 

 
 

Ing. Roman Celý, DiS. 
 
 

 

 
 

MVDr. Zděněk Wetter 
 
 

 

 


