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Zápis 3. ČLENSKÉ SCHŮZE DSO BRUNTÁLSKO
Termín: 24.10. 2019, 11:00 hod.
Místo: Kulturní dům Razová, malý sál.
________________________________________________________________

Úvod
Pan předseda svazku Bruntálsko přivítal přítomné zástupce obcí a pověřil vedením členské
schůze Květu Kubíčkovou.
Květa Kubíčková konstatuje, že přítomných členů je 22 z celkového počtu 28. členů a schůze
je usnášení schopná. Dále navrhuje ověřovatelkou zápisu Jitku Rozkošnou, zapisovatelem
Martina Henče, sčitatelem Ivana Fehérvári.
Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. S01/03/2019
Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty do funkce ověřovatele zápisu- Jitku
Rozkošnou, zapisovatele - Martina Henče, sčitatele - Ivana Fehérvári.
Výsledek hlasování:
Pro: 22

/ Proti: 0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

2. Schválení zápisu z čl. schůze 9.5.2019
Květa Kubíčková se dotazuje ověřovatele na správnost zápisu z čl. schůze 09.05.2019.
Ověřovatel Ivan Fehérvári konstatuje, že neshledal v zápisu nedostatky.
Návrh usnesení č. S02/03/2019
Členská schůze schvaluje zápis členské schůze z 09.05.2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 22 / Proti:0/ Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
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3. Schválení programu členské schůze
Květa Kubíčková seznamuje přítomné s programem schůze a dotazuje se, zda má někdo
připomínku nebo doplnění. Nikdo z přítomných nemá další připomínku ani návrh na doplnění
programu.
Návrh usnesení č. S03/03/2019
Členská schůze schvaluje program členské schůze.
Výsledek hlasování:
Pro: 22

/ Proti: 0/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

4. Kontrola plnění usnesení
K. Kubíčková – na druhé členské schůzi 9.5.2019 bylo přijato usnesení č. S11/02/2019.
Převedení pravomoci členské schůze na výbor ve věci podepsání smluv a přijetí dotace „
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí“. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace bylo doručeno a podepsáno předsedou svazku 8.10.2019 a vloženo do aplikace DISZAD.
Splněno
Dále bylo přijato usnesení č. S16/02/02/2019
Členská schůze souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zajištění lodní dopravy a vzájemné
spolupráci“ mezi Bruntálskem a Mikroregionem Slezská Harta, deleguje pravomocí na
uzavření této smlouvy na výbor Bruntálska a pověřuje předsedu k jejímu podepsání.
Splněno
Návrh usnesení č. S04/03/2019
Členská schůze byla seznámena s plněním usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro :

22

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

5. Informace o činnosti Výboru DSO
Výbor:
-

uzavřel Smlouvu o poskytování služeb portálem www.vsekolem.cz, náklady byly
přeúčtovány zapojeným obcím,
uzavřel smlouvu O zajištění lodní dopravy a spolupráci mezi MSH a Bruntálskem,
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-

-

zaslal objednávku na zpracování žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy OPZ,
Efektivní veřejná správa agentuře Envi Partner, s.r.o.- cena 15 tis. Žádost byla podána
21.6. 2019. Zatím ještě nejsou známy výsledky hodnocení,
schválil přijetí dotace z MMR na realizaci projektu Bruntálsko se představuje,vzdělává
a inspiruje ve výši celkových uznatelných nákladů 144 800,-.Kč,
vybral dodavatele na realizaci aktivit projektu Bruntálsko se představuje, vzdělává a
inspiruje. Schválil uzavření smlouvy s MAS Hrubý Jeseník, z.s., náměstí Míru 11,
792 01 Bruntál, IČ: 27028640, která podala nejnižší cenovou nabídku,

Pořadí cenových nabídek na zajištění aktivit projektu dle nejnižší ceny:
MAS Hrubý Jeseník, z.s.,náměstí Míru 11, 792 01 Bruntál, IČ: 27028640 – 118 370,-Kč
MAS Rozvoj Krnovska , Na Náměstí 106,793 99 Osoblaha, IČ: 26838401 – 126 500,- Kč.
RÝMAŘOVSKO, o.p.s., náměstí Míru 1 / 230, 795 01 Rýmařov, IČ:2683612– 132 500,- Kč.
-

Výbor schválil RO č. 2 a 3/2019.
Výbor projednal možnosti provozování turistického vláčku svazkem Bruntálsko a
posunul přípravu rozhodnutí o záměru na rok 2020.

Návrh usnesení č. S05/03/2019
Členská schůze byla seznámena s činností výboru svazku.
Výsledek hlasování:
Pro:22/ Proti: 0/ Zdržel:

0

Usnesení přijato.

6. Informace o stavu účtu Bruntálska
Květa Kubíčková seznámila přítomné se stavem účtu ke dni 23.10.2019, který činil 132 771,Kč u KB a 294 97 Kč u ČNB.
Návrh usnesení č. S06/03/2019
Členská schůze byla seznámena se stavem účtu svazku ke dni 23.10.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 22

/ Proti:

0

/ Zdržel: 0 ,

Usnesení přijato.

7. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření Bruntálska.
Kubíčková seznámila přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření.
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Návrh usnesení č. S07/03/2019
Členská schůze byla seznámena se Zprávou o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Bruntálsko, IČ|: 04690290 v roce 2019
Výsledek hlasování:
Pro:22 / Proti: 0

/ Zdržel: 0

Usnesení přijato.

8. Změna stanov Bruntálska- pozměňující návrh
Kubíčkova´seznámila přítomné s pozměňujícím návrhem na změnu stanov - město Bruntál
podalo prostřednictvím svého zástupce Martina Henče pozměňující návrh stanov svazku
Bruntálsko.
Odůvodnění:
Město Bruntál v návaznosti na prověřování rizik plynoucích mu z účasti v dobrovolných
svazcích a spolcích vyhodnotilo jako rizikové ustanovení článků VIII. odst. 7 a článků XIII.
odst. 3 a 4 stanov, neboť tyto články jej vystavují oproti jiným členům nepřiměřenému riziku
při krytí případných ztrát. Tato rizika považujeme za neadekvátní vzhledem ke skutečnosti, že
v rámci rozhodování panuje ve spolku pravidlo jeden člen= jeden hlas, avšak při krytí ztrát
formou mimořádného členského příspěvku se uplatní pravidlo „jeden člen = různá výše
úhrady“. Město Bruntál tak je v nerovném postavení, neboť je po něm vyžadováno rozsáhlejší
financování a nejsou mu poskytována k tomu rovnocenná práva. Toto riziko nadále nehodlá
město Bruntál jakožto subjekt s dalece největší finanční účastí akceptovat a k zachování a
rozvíjení další spolupráce požaduje tuto disproporci napravit.
Diskuze byla vedena zejména k článku VIII. odst. 7, kdy návrh obsahuje změnu.
Starosta Petr Rys - návrh je podán vzhledem k možným rizikům ztrát a Bruntál vzhledem
k současným pravidlům, by uhradil největší podíl. Navrhuje případné ztráty řešit stejným
podílem všech obcí. Dále zdůvodňuje návrh změny při schvalování mimořádného členského
příspěvku a to, že je třeba souhlasu všech členů spolků. Kubíčková pouze upozorňuje, že se
ještě nestalo, aby na čl. schůzi bylo přítomno 100% členů.
Starostka Iveta Kučerová nesouhlasí s úhradou rovných podílů. Sděluje, že pro změnu
stanov hlasovat nebude.
Starosta Bedřich Buťák konstatuje, že je v pořádku podíl dle počtu obyvatel obcí. Obce
s menším rozpočtem nejsou schopny uhradit např. částku 100 tis.
Řídící schůze končí diskuzi a opakuje nové a během diskuze upravené změny návrhů:
Návrh starosty Petra Ryse (města Bruntál):
Návrh usnesení č. S08/03/2019
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Změnu a doplnění Stanov článku VIII. Odst. 7 doplnit větu: „K platnému rozhodnutí o
výši mimořádného členského příspěvku je třeba souhlasu 4/5 členů spolku.“
Změnu čl. XIII. Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku bod 3. Vypustit
text na konci věty „ ……..zisk, nebo vzniklá ztráta.“ Vypustit text „nebo vzniklá ztráta.“
Znění čl. XIII. bod 4 nahradit textem „Nerozhodne-li členská schůze jinak, rozděluje se
ztráta tak, že na každého člena svazku obcí připadne podíl, který je vyjádřen poměrem
počtu členů k celkové výši ztráty v kalendářním roce, v němž ztráta vznikla.
Doplnit čl. XIII. bodem 5 „Na úhradu ztráty se přednostně použijí prostředky
z rezervního fondu, je-li zřízen. V případě nedostatku zdrojů z tohoto fondu k pokrytí
ztráty může členská schůze rozhodnout o pokrytí ztráty prostřednictvím mimořádných
členských příspěvků od členů svazku. Výše těchto mimořádných členských příspěvků
musí být pro každého z členů shodná.“
Starosta Petr Rys navrhuje hlasovat o všech návrzích na změny najednou.
Radomír Tománek navrhuje hlasovat o každém bodu úprav zvlášť.

Starosta

Řídící schůze dává hlasovat o protinávrhu starosty R. Tománka.
Členská schůze dle návrhu starosty Radomíra Tománka navrhuje hlasování o návrhu
Petra Ryse (města Bruntál)po bodech 1 – 4).
Výsledek hlasování:
Pro: 17

/ Proti: 5 / Zdržel: 0

Členská schůze navrhuje hlasování o všech návrzích Petra Ryse v bodech 1 – 4
najednou.
Výsledek hlasování:
Pro:
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/ Proti: 17

/ Zdržel: 0

Členská schůze neschvaluje návrh Petra Ryse (města Bruntál) hlasovat o všech návrzích
změny najednou.
Hlasuje se tedy o všech výše navržených bodech samostatně:
Návrh usnesení města Bruntálu č. S08/03/2019
Změna a doplnění Stanov - článku VIII. Odst. 7 doplnit větu: „K platnému rozhodnutí o
výši mimořádného členského příspěvku je třeba souhlasu 4/5 členů spolku.“
Výsledek hlasování:
Pro: 17 / Proti: 3 / Zdržel: 2
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Členská schůze schvaluje pozměňující návrh města Bruntál na změnu stanov v článku
VIII. odst. 7.
Návrh usnesení předložený městem Bruntál č. S08/03/2019/1
Změnu čl. XIII. Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku bod 3. Vypustit
text na konci věty „ ……..zisk, nebo vzniklá ztráta.“ Vypustit text „nebo vzniklá ztráta.“
Po diskuzi k dalším navrhovaným změnám stanov a to v článku XIII. Odstavec 3, 4 a
doplnění bodu 5, které navrhovalo město Bruntál (viz výše návrh starosty Petra Ryse body 2
až 4), byl podán protinávrh starosty Leskovce nad Moravicí B. Buťáka ponechat stávající
ustanovení stanov – body 3 a 4. Bylo necháno hlasovat o protinávrhu p. Buťáka:
Návrh usnesení pana starosty B. Buťáka č. S08/03/2019/2
Ponechání stanov a to v článku XIII. Odstavec 3, 4 a nedoplnění bodu 5,které
navrhovalo město Bruntál (viz výše návrh starosty Petra Ryse body 2 až 4).
Výsledek hlasování:
Pro: 17 / Proti: 3 / Zdržel: 2
Členská schůze schvaluje ponechání stanov a to v článku XIII. Odstavec 3, 4 a
nedoplnění bodu 5, které navrhovalo město Bruntál (viz výše návrh starosty Petra Ryse
body 2 až 4).

9. Pořízení turistického vláčku.
Informace k návrhu provozování turistického vláčku svazkem obcí.
Výbor Svazku Bruntálsko se zabýval záměrem na pořízení turistického vláčku. Na základě
zjištění informací I. Fehérvári, M. Henče a K. Kubíčkové o podmínkách provozu,
financování, garážování, údržby včetně zajištění řidičů a dispečinku bylo zjištěno, že je nutné
této záležitosti věnovat delší čas a zjistit další informace. Výbor rozhodl, že se bude tímto
záměrem zabývat v příštím roce. Podrobné informace o tomto rozhodnutí si mohou starostové
najít v zápise výboru, který je umístěn na webu DSO v sekci starostové.
Diskuze k bodu nebyla žádná
Návrh usnesení č. S09/03/2019
Členská schůze byla seznámena s vývojem příprav a analýzy možného provozování
turistického vláčku svazkem Bruntálsko.
Výsledek hlasování:
Pro: 22

/ Proti: 0

Usnesení přijato.

/ Zdržel se:

0
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10. Diskuze, různé
Kubíčková připomněla aby obce nezapomněly na členské příspěvky v rozpočtech obcí.
- Bod č. 10 bez usnesení.
11. Závěr
Předseda svazku obcí ukončil schůzi s poděkováním za účast a spolupráci.

Bruntál dne: 30.10.2019

…………………………………….
Ověřil/a dne

Zapsal: Martin Henč

Jitka
Rozkošná

Digitálně podepsal Jitka
Rozkošná
Datum: 2019.11.11
15:17:52 +01'00'

………………………………………………

Jitka Rozkošná

