Zápis 2. ČLENSKÉ SCHŮZE BRUNTÁLSKO
Termín:

25.06.2021, 9:00 hod.

Místo:

MěÚ Bruntál, zasedací místnost ZM Bruntál

Návrh programu členské schůze:
1. Úvod – procedurální záležitosti.
2. Schválení zápisu z členské schůze 26.03.2020 (ověřovatel R. Tománek).
3. Schválení programu členské schůze.
4. Kontrola plnění usnesení.
5. Informace o činnosti Výboru DSO Bruntálsko.
6. Informace o stavu účtu Bruntálska.
7. Závěrečný účet za rok 2020.
8. Účetní závěrka svazku obcí Bruntálsko sestavená k 31.12.2020 .
9. Smlouva o financování podílů za úhradu zpracování strategického plánu svazku
mezi DSO Bruntálsko a členskými obcemi.
10. Majetkové vyrovnání mezi svazkem Bruntálsko a obcemi, které ukončily členství
k 31.12.2020.
11. Informace o vývoji realizace strategického plánu.
12. Diskuze, různé (organizace výjezdního zasedání 22.-23.07.2021).
13. Závěr.

Ad. 1 Úvod – procedurální záležitosti
Předseda svazku Bruntálsko Richard Šanda přivítal přítomné zástupce členských obcí a
pověřil vedením členské schůze Květu Kubíčkovou.
Květa Kubíčková konstatuje, že z celkového počtu 25 členů je přítomných 11 členů a
doloženy 4 plné moci k zastupování při projednávání a hlasování o jednotlivých bodech
programu, celkem 15 hlasů. Dále navrhuje ověřovatelem zápisu Pavla Königa,
zapisovatelkou Petru Hanelovou, sčitatelem Ivetu Kučerovou.
Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. S02/01/2021
Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty do funkce ověřovatele zápisu –
Pavel König, zapisovatelky – Petra Hanelová, sčitatele – Iveta Kučerová
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 2 Schválení zápisu z členské schůze 26.03.2021
Květa Kubíčková se dotazuje ověřovatele Radomíra Tománka na správnost zápisu ze 2.
členské schůze ze dne 26.03.2021. Pan Tománek konstatuje, že neshledal v zápisu
nedostatky.
Bez diskuze.
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Návrh usnesení č. S02/02/2021
Členská schůze schvaluje zápis členské schůze z 26.03. 2021
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 3 Schválení programu členské schůze
Květa Kubíčková seznamuje přítomné s návrhem programu schůze v bodech 1-13 a
dotazuje se, zda má někdo připomínku nebo doplnění.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. S02/03/2021
Členská schůze schvaluje program schůze dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 4 Kontrola plnění usnesení
Nebyl uložen žádný úkol.
Návrh usnesení č. S02/04/2021
Členská schůze byla seznámená s plněním usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 5 Informace o činnosti výboru DSO Bruntálsko
Výbor se sešel od konání poslední členské schůze Bruntálska 01.06.2021:
-

byl seznámen s přípravou majetkového vyrovnání s členskými obcemi, které
ukončily členství k 31.12.2020

-

uložil manažerce rozeslat konečné vypořádání dotčeným obcím s žádostí o vzdání
se majetkového podílu v souvislostí s ukončením členství k 31.12.2020. úkol splněn

-

výbor rozhodl o uzavření SMLOUVY O SPOLUPRÁCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ
s každou členskou obcí zvlášť

-

uložil manažerce nachystání smluv k podpisu na členskou schůzi Bruntálska dne
25.06.2021. Smlouvy byly odeslány ke kontrole všem členským obcím

-

schválil program členské schůze Bruntálsko dle předloženého návrhu
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Návrh usnesení č. S02/05/2021
Členská schůze byla seznámena s činností výboru Bruntálsko.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 6 Informace o stavu účtu Bruntálska
Petra Hanelová uvedla, že zůstatek na účtu Bruntálsko je ke dni 25.06.2021 celkem
485.789,57 Kč, z toho na účtu KB 485.279,- Kč a na účtu ČNB 510,57 Kč.
Návrh usnesení č. S02/06/2021
Členská schůze byla seznámená se stavem zůstatku na účtech svazku obcí
Bruntálsko.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 7 Závěrečný účet za rok 2020
Petra Hanelová seznámila přítomné s návrhem Závěrečného účtu svazku obcí Bruntálsko za
rok 2020.
Návrh usnesení č. S02/07/2021
Členská schůze :
- byla seznámena s návrhem Závěrečného účtu za rok 2020
- projednala a schvaluje bez výhrad Závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za
rok 2020, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku
obcí za rok 2020 a Zpráva revizní komise.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 8. Účetní závěrka svazku obcí Bruntálsko sestavená k 31.12.2020
Petra Hanelová seznámila s obsahem účetní závěrky v předepsaném rozsahu. Finanční a
účetní výkazy, doklady, dokumenty a zprávy jsou věrným obrazem účetnictví a finanční
situace svazku. Požádala přítomné o schválení účetní závěrky a celoročního hospodaření
bez výhrad a uvedla, že hospodářský výsledek roku 2020 ve výši 113.302,08 Kč bude
převeden z účtu HV ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného zisku, ztráty.
Bez diskuze.
Návrh usnesení č. S02/08/2021
Členská schůze schvaluje Účetní závěrku svazku obcí Bruntálsko sestavenou k
31.12.2020 a celoroční hospodaření svazku obcí, bez výhrad.
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Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 9 Smlouva o financování podílů za úhradu zpracování strategického plánu
svazku mezi DSO Bruntálsko a členskými obcemi
Květa Kubíčková uvedla, že všechny obce obdržely návrh smlouvy ke kontrole. Dnes by
měly být smlouvy podepsány. Předseda svazku již smlouvy podepsal.
Dále upozornila, že vzhledem k tomu, že DSO mají udělenou výjimku zákona v § 3 odst. 2,
písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv tj.
uveřejňování těchto smluv v registru smluv. DSO, které jsou složeny výhradně z obcí I. a II.
typu, nebo v něm mají tyto obce většinovou účast, své smlouvy prostřednictvím registru
uveřejňovat nemusí.
Svazek smlouvy umístí na webu Bruntálska. Město Bruntál je jediná obec III. typu a smlouvu
si zveřejní v registru.
Bez diskuze.
Návrh usnesení č. S02/09/2021
Členská schůze byla seznámena s podmínkami povinného zveřejňování smluv
v Registru smluv v rámci DSO.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 10 Majetkové vyrovnání mezi svazkem Bruntálsko a obcemi, které ukončily
členství k 31.12. 2020
Květa Kubíčková uvedla, že na základě ukončení členství v DSO Bruntálsko byly dotčeným
obcím zaslány dopisy o vypočteném podílu na kapitálu dle uhrazených členských příspěvků
za rok 2020. Zároveň jim byla nabídnutá možnost se těchto podílů vzdát ve prospěch
činnosti Bruntálska s termínem doručení odpovědi do 21.06.2021. Starostka obce Lomnice a
starosta obce Nové Heřmínovy zaslali email, že svůj podíl žádají vyplatit. Lze tedy
předpokládat, že také starosta Václavova u Bruntálu bude požadovat vyplacení jejich podílu
na kapitálu.
Bez diskuze.
Návrh usnesení č. S02/10/2021
Členská schůze :
- byla seznámena s postupem výpočtu majetkového podílu k 31.12. 2020 a s
dopisem obcím Lomnice, Václavov u Bruntálu a Nové Heřmínovy
- schvaluje určení výše podílu na kapitálu při majetkovém vypořádání obcí k
31.12. 2020 a ukládá účetní svazku Bruntálsko jejich převedení dotčeným obcím
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IČ

počet
obyvatel

Lomnice

00296198

513

7 695,00

2,13

5 617,00

Nové Heřmínovy

00846538

376

5 640,00

1,56

4 114,00

Václavov u Bruntálu

00296449

476

7 140,00

1,97

5 195,00

obec

uhrazené členské podíl na kapitálu podíl na kapitál v
příspěvky
v %
Kč

Celkem

14 926,00

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 11 Informace o vývoji realizace strategického plánu
Květa Kubíčková uvádí, že v současné době nebyla informována o nových námětech, ale dle
rozhovoru s panem Komárkem se agentura připravuje na výjezdní workshop, kde představí
návrhy záměrů a povede se opět diskuze. V současné době pracuje firma se strategickými
plány jednotlivých členských obcí.
Bez diskuze.
Návrh usnesení č. S02/11/2021
Členská schůze byla seznámena s vývojem postupů prací na tvorbě strategického
plánu Bruntálska.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 12. Diskuze, různé (organizace výjezdního zasedání 22.-23.07.2021)
Květa Kubíčková informuje o organizaci výjezdního zasedání, navrhuje program a účast
hostů:
22.7.2021
09:00 - příjezd, ubytování
10:00 - 11:30 - možnosti rozvoje CR a jeho přínos v rozvoji území (p. Konečná koordinátor
CR Bruntálu)
11:30 - 13:00 - Společnost Vlapon innovation s.r.o., pan Ponechal. Představení aplikace
AR+TUR (místo Plánuj výlety), zdarma s možností vkládat vlastní atrakce
obcí.
13:00 - oběd
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14:00 - 18:00 - tvorba strategického dokumentu (SMS s.r.o.- p. Komárek a hosté)
18:00 - večeře (nebo grilování ? volná zábava)
Během dne je občerstvení zajištěno.
23.7.2021
7:30 - 8:30 - snídaně
9:00 - nabídka školení k novele zákona VZMR (změna k 1.1.2021). Zdarma.
Diskuze:
Martin Henč uvedl na pravou míru, že paní Konečná se workshopu určitě zúčastní, bude
přítomným k dispozici a zapojí se do vzájemných diskuzí, ale se samostatným vstupem
počítáno nebylo.
Květa Kubíčková reagovala, že se pokusí program doplnit jiným tématem a hostem. Nikdo
jiný s návrhem na doplnění programu nepřišel.
Josef Havlík k nabídce školení k novele zákona VZMR dne 23.7.2021 uvedl, že z jeho
strany zájem nebude, protože je, tak jako ostatní, zahlcen různými nabídkami školení a na
obci si danou problematiku řeší zadáním kompetentní firmě.
Radomír Tománek reagoval, že naopak on si na obci výběrová řízení dělá sám, proto ho
legislativní změny zajímají.
Iveta Kučerová uvedla, že z její strany zájem o školení bude a ráda si jej poslechne.
Martin Henč se dotazuje, zda by starostové souhlasili s přizváním reportérů TV POLAR k
natočení krátké reportáže z workshopu konaného v Jakartovicích. Přítomní souhlasili.
Květa Kubíčková shrnula, že pana Komárka bude informovat o zájmu ze strany starostů v
počtu 2-5 účastníků, zbylá místa školení budou k dispozici zájemcům z Opavska.
Navštíví Jakartovice a zjistí konkrétní možností nabízených služeb a aktivit přímo na místě.
Na závěr diskuze se přihlásil o slovo Radomír Tománek s prosbou, aby manažerka vytvořila
vzor plné moci k zastupování a hlasování na jednání členské schůze a vždy tento vzor
starostům přiložila k pozvánce na členskou schůzi.
Návrh usnesení č. S02/12/2021
Členská schůze byla seznámena s organizací workshopu konaného dne 22.- 23.7.2021
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Ad. 13 Závěr
Předseda svazku obcí Bruntálsko Richard Šanda poděkoval přítomným za účast a ukončil
jednání členské schůze s přáním pevného zdraví v 10:30 hodin.
Bruntál dne: 25.06.2021

Zapsala: Petra Hanelová

Ověřil/a dne:

Ing. Pavel
König

Digitálně podepsal
Ing. Pavel König
Datum: 2021.06.30
10:38:19 +02'00'

Richard
Šanda

Digitálně podepsal
Richard Šanda
Datum: 2021.06.29
12:38:35 +02'00'
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