Zápis 1. ČLENSKÉ SCHŮZE - BRUNTÁLSKO
Termín: 25. 02. 2020, 9:00 hod.
Místo: MěÚ Bruntál, místnost Rady města Bruntálu
________________________________________________________________

1.Úvod – procedurální záležitosti
Pan předseda svazku Bruntálsko přivítal přítomné zástupce obcí a pověřil vedením
členské schůze Květu Kubíčkovou.
Květa Kubíčková konstatuje, že přítomných členů je 20, z celkového počtu 28 členů,
a schůze je usnášeníschopná. Dále navrhuje ověřovatelem zápisu Martina Henče,
zapisovatelkou Květu Kubíčkovou, sčitatelem Petru Hanelovou.
Jiný návrh nebyl předložen.
Schválení zápisu z čl. schůze 10. 12. 2019
Květa Kubíčková se dotazuje ověřovatele na správnost zápisu z čl. schůze 10. 12.
2019. Ověřovatelka Iveta Kučerová konstatuje, že neshledala v zápisu nedostatky.
Návrh usnesení č. S01/01/2020
Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty - do funkce ověřovatele
zápisu - Martin Henč, zapisovatelka – Květa Kubíčková, sčitatel – Petra
Hanelová.
Členská schůze schvaluje zápis členské schůze z 10. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
Pro:

20 / Proti:

0

/ Zdržel se:

0

Usnesení přijato.

2. Schválení programu členské schůze
Květa Kubíčková seznamuje přítomné s programem schůze a dotazuje se, zda má
někdo připomínku nebo doplnění.

Program:
1.) Úvod – procedurální záležitosti
2.) Schválení programu členské schůze
3.) Kontrola plnění usnesení
4.) Informace o činnosti Výboru DSO Bruntálsko
5.) Informace o stavu účtu Bruntálska
6.) Přijetí rozpočtových změn
7.) Sdělení Rady města Bruntálu
8.) Inventarizační zpráva za rok 2019
9.) Výroční zpráva svazku obcí Bruntálsko o poskytování informací za rok 2019

( zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
10.) Strategický dokument DSO Bruntálsko
11.) Žádost o dotaci - Podpora obnovy a rozvoje venkova DT117D8210K
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
12.) Žádost o dotaci - Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK, DT2- Odborné
poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska pro rok 2020
13.) Spolupráce s EKOKOMEM – publikace
14.) Prezentace svazku Bruntálsko ve spolupráci s MASHJ na akci Lapkové
z Drakova
15.) Podání projektové žádosti o dotaci do Operačního programu
Zaměstnanost,Efektivní veřejná správa
16.) Diskuze, různé
17.) Závěr
Žádný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. S01/02/2020
Členská schůze schvaluje program členské schůze dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

0 / Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

3. Kontrola plnění usnesení
K. Kubíčková – členská schůze neuložila výboru žádné úkoly.
Návrh usnesení č. S01/03/2020
Členská schůze byla seznámena s plněním usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro :

20

/ Proti: 0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

4. Informace o činnosti Výboru DSO
o Výbor: V únoru 2020 se konal první výbor, dále se sešel také pracovně se
zástupcem EKO-KOMU, p. Drimlovou a Ing.Radkou Krištofovou,
koordinátorkou prací v rámci publikace Novojičínska.
o Výbor byl seznámen s usnesením č. 25 Rady města Bruntál.
o Výbor byl seznámen s průběhem podání monitorovací zprávy v rámci
udržitelnosti projektu „Kompostéry pro DSO Bruntálsko“.

o Výbor byl seznámen s podáním Finančního vypořádání dotace z MMR z
podprogramu Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí,
název projektu „Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje“.
o Výbor byl seznámen s podáním průběžného vyúčtování dotace MSK na
provoz lodní dopravy na Slezské Hartě za rok 2019.
o Výbor schválil Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2019 podle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
o Výbor projednal žádost správce webu www.dsobruntalsko.cz na zvýšení
ročního poplatku za správu stránek.
o Výbor schválil návrh na přepsání domény a s tím i souvisejících poplatků na
dobrovolný svazek obcí Bruntálsko.
o Výbor schválil Inventarizační zprávu svazku Bruntálsko za rok 2019.
o Strategický dokument DSO Bruntálsko
o Výbor uložil zpracování aktualizace stávající Strategie rozvoje Bruntálsko.
Zodpovědná: Květa Kubíčková, termín do 30. 11. 2020 + pracovní skupina.
Návrh usnesení č. S01/04/2020
Členská schůze byla seznámena s činností výboru Bruntálska.
Výsledek hlasování:
Pro: 20 / Proti: 0 / Zdržel:

0

Usnesení přijato.

5. Informace o stavu účtu Bruntálska
Petra Hanelová seznámila přítomné se stavem účtu ke dni 24. 2. 2020, který činil 335
636,- Kč u KB a 670,57,- Kč u ČNB.
Návrh usnesení č. S01/05/2020
Členská schůze byla seznámena se stavem účtu svazku ke dni 24. 2. 2020,
který činil 335 636,- Kč u KB a 670,57,- Kč u ČNB.
Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

0

/ Zdržel:

0

Usnesení přijato.

6. Přijetí rozpočtových opatření
Petra Hanelová – výbor nepřijímal žádná RO
Návrh usnesení č. S01/06/2020
Členská schůze byla seznámena s činnosti výboru ve věci přijetí RO.

Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

0

/ Zdržel: 0

Usnesení přijato.

7. Sdělení Rady města Bruntál
Dne 14. 1. 2020 zaslalo město Bruntál DS Usnesení z 25. schůze Rady města
Bruntálu, konané dne 8. 1. 2020 s průvodní zprávou.
Opis textové zprávy:
Vážený pane předsedo,
Rada města Bruntálu projednala v návaznosti na Váš přípis ze dne 18.11.2019
problematiku navýšení příspěvku na činnost Dobrovolného svazku obcí Bruntálsko. Výsledkem
tohoto jednání bylo mimo jiné přijetí usnesení vyjadřující nesouhlas s navýšením
tohoto příspěvku na 15,- Kč/občan. Současně byla přijata doprovodná usnesení,
která by do budoucna měla rozdílný náhled jednotlivých členských obcí vyřešit. Výpis
usnesení přikládám přílohou. Podávám Vám tuto zprávu, přičemž další postup ve
věci bude záviset na rozhodnutí Rady a Zastupitelstva města Bruntálu.
Bc. Martin Henč
místostarosta města Bruntálu
Digitálně podepsal
Diskuze:
Zejména byl řešen nesouhlas Rady města Bruntál s navýšením členských příspěvků,
které přijala členská schůze usnesením č. S15/02/2019, dne 10. 12. 2019. Dále
navržená forma (změnou stanov) přijetí rozhodnutí upravujícího přípustnost rozdílné
výše členských příspěvků a v neposlední řadě důsledky tohoto přijetí, popřípadě
nepřijetí pro další činnost svazku.
Návrh usnesení č. S01/07/2020
Členská schůze byla seznámená se sdělením Rady města Bruntálu.
Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

0

/ Zdržel: 0

Usnesení přijato
Návrh usnesení č. S01/07/2020/A
Členská schůze nesouhlasí s návrhem změny stanov upravující přípustnost
rozdílné výše členských příspěvků.
Výsledek hlasování:
Pro:

19

/ Proti:

1

/ Zdržel: 0

Usnesení přijato
Návrh usnesení č. S01/07/2020/B
Členská schůze rozhodla schválit výjimku úhrady rozdílné výše členských
příspěvků formou usnesení členské schůze.
Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že Bruntálsko má zájem o další jednání
s městem Bruntál a nezná jeho postoj stran úvahy o ukončení členství v DSO
Bruntálsko, je volba schválení rozdílné výše členských příspěvků členskou
schůzí do doby dalšího projednání podmínek spolupráce mezi oběma stranami
pouze pro rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro:

13

/ Proti: 7 / Zdržel: 0

Usnesení přijato
Návrh usnesení č. S01/07/2020/C
Členská schůze schvaluje rozdílnou výši členských příspěvků na rok 2020 pro
město Bruntál v částce 4,-Kč/občan.
Výsledek hlasování:
Pro: 11

/ Proti:

9

/ Zdržel: 0

Návrh usnesení č. S01/07/2020/D
Členská schůze ukládá výboru vytvořit pracovní skupinu pro jednání s Radou
města Bruntálu a vyvolat jednání o možnostech další spolupráce.
Výsledek hlasování:
Pro: 20

/ Proti:

0

/ Zdržel: 0

Usnesení přijato

8. Inventarizační zpráva za rok 2019
Návrh usnesení č. S01/08/2020
Členská schůze byla seznámená s obsahem Inventarizační zprávy za rok 2019
Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

0

/ Zdržel: 0

9. Výroční zpráva svazku obcí Bruntálsko o poskytování informací
za rok 2019 ( zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím)
Návrh usnesení č. S01/09/2020
Členská schůze byla seznámena s Výroční zprávou svazku obcí Bruntálsko o
poskytování informací za rok 2019.

Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti: 0

/ Zdržel se:

0

Usnesení přijato.

10. Strategický dokument DSO Bruntálsko
K.Kubíčková seznámila přítomné s důvody rozhodnutí výboru o aktualizaci strategického
dokumentu Bruntálska, který je zpracován do roku 2020. Jedná se zejména o to, že pokud
budeme znovu podávat žádost do OPZ, v případě obdržení dotace bychom mohli zadat
zpracování dokumentu odborníkům.
Návrh usnesení č. S01/10/2020
Členská schůze byla seznámena a souhlasí se schválením výboru
aktualizovat strat. dokument svazku Bruntálsko do 31. 12. 2022
Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

0

/ Zdržel se:

0

Usnesení přijato.

11. Žádost o dotaci - Podpora obnovy a rozvoje
venkovaDT117D8210K, Podpora venkovské pospolitosti a
spolupráce na rozvoji obcí.
K. Kubíčková informovala o podání žádosti o dotaci MMR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova, DT 117D8210K, Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji
obcí, název projektu Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II. Celkové
uznatelné výdaje jsou 170 000,-Kč z toho vlastní zdroje 52 700,- Kč a dotace ze
státního rozpočtu je 117 300,- Kč. Žádost byla podána 21. 1. 2020
Návrh usnesení č. S01/11/2020
Členská schůze byla seznámena s obsahem a rozpočtem podané žádosti o
dotaci MMRPodpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117D8210K, Podpora venkovské
pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí, název projektu Bruntálsko se
představuje, vzdělává a inspiruje II.
Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

Usnesení přijato.

0

/ Zdržel se:

0

12. Žádost o dotaci - Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK, DT2Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska pro rok 2020.
K. Kubíčková uvedla, že žádost byla doporučena komisí Regionálního rozvoje a
cestovního ruchu Radě MSK ke schválení ve výši dotace 50% z celkových
uznatelných nákladů 120 tis.
Návrh usnesení č. S01/12/2020
Členská schůze byla seznámena s výsledkem hodnocení žádosti o dotaci Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK, DT2- Odborné poradenství pro
rozvoj obcí Bruntálska pro rok 2020 a doporučením komise Regionálního
rozvoje a cestovního ruchu k financování.
Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

0

/ Zdržel se:

0

Usnesení přijato.

13.

Spolupráce s EKOKOMEM – publikace

K.Kubíčková seznámila s nabídkou spolupráce s EKO-KOMEM na společné
publikaci, která by zahrnovala informace EKO-KOMU a prezentaci obcí. Zapojil by se
kraj i MASHJ. Publikace může sloužit i jako pomůcka pro školy, prezentaci obcí,
může být distribuována do ITC atd. V rámci jednání jsme se dohodli, že
koordinátorem tohoto projektu by byla ing. Radka Krištofová, která má zkušenosti a
koordinovala výrobu publikace na Novojičínsku. Graficky by byl zaangažován krajský
metodik a na nás je sehnat si gramatika, tiskárnu a texty obcí na svou propagaci.
Rozpočet by rámcově vycházel při počtu 25 zapojených obcí a 3 000 výtisků na
jeden výtisk mezi 30-ti až 40-ti korunami. S přispěním zainteresovaných stran by byl
vklad jednotlivých obcí ccá 3 – 3.5 tisíc korun s tím, že určitý počet publikací obdrží
zdarma. Část by se také nechala na prezentaci v rámci DSO. Publikace musí být
realizována do září 2020.
Na základě průzkumu dotazníkem na této členské schůzi má zájem o vydání
publikace a zapojení se 17 obcí z 20-ti přítomných. Nepřítomné obce budou
dodatečně osloveny.
Návrh usnesení č. S01/13/2020
Členská schůze souhlasí s výrobou propagační publikace Bruntálska a ukládá
výboru zajištění organizace a realizace publikace ve spolupráci s partnery a
zapojenými obcemi.
Výsledek hlasování:
Pro: 17

/ Proti:

Usnesení přijato.

2

/ Zdržel se:

1

14.Prezentace svazku Bruntálsko ve spolupráci s MASHJ na akci
Lapkové z Drakova
K.Kubíčková - dostali jsme nabídku na prezentací obcí a MASHJ na Drakově. Tady
se předpokládá spolupráce obcí, dodání svých materiálů, fotografií z obcí. Pokud
bude účast čl. schůzí schválena, uděláme s MASHJ program a oslovíme
s požadavky zapojené obce i Mikroregion Slezská Harta.
Návrh usnesení č. S01/14/2020
Členská schůze souhlasí s prezentací Bruntálska na akci Lapkové z Drakova
Výsledek hlasování:
Pro: 20

/ Proti:

0

/ Zdržel se:

0

Usnesení přijato.

15. Podání projektové žádosti o dotaci do Operačního programu
Zaměstnanost , Efektivní veřejná správa
K.Kubíčková podala informace o možnosti znovu-podání projektové žádosti.
V případě souhlasu budeme realizovat schůzku se zástupci agentury Envipartner.

Návrh usnesení č. S01/15/2020
Členská schůze souhlasí s podáním žádosti do Operačního programu
Zaměstnanost, Efektivní veřejná správa.
Výsledek hlasování:
Pro:

20

/ Proti:

0

/ Zdržel se:

0

Usnesení přijato.

16.

Diskuze, různé

Do diskuze přihlášen Zděněk Marineanu za MASHJ.
Přítomné seznámil s plánovanými možnostmi podpory MAS na období 2022 – 2027
V 11:40 hod se omluvil a odchází starosta Petr Kopínec.
Bod bez usnesení.

17. Závěr
Předseda svazku obcí ukončil schůzi s poděkováním za účast a spolupráci.
Bruntál dne: 29. 2. 2020

Ověřil/a dne:

Zapsala: Květa Kubíčková

Martin Henč
Digitálně podepsal Bc. Martin Henč
Datum: 05.03.2020 14:25:48 +01:00

