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Zápis 3. ČLENSKÉ SCHŮZE BRUNTÁLSKO
Termín:

08.09. 2020, 9:00 hod.

Místo:

MěÚ Bruntál, zasedací místnost ZM Bruntál

Návrh programu členské schůze :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod – procedurální záležitosti.
Schválení zápisu z čl. schůze 12.06.2020.
Schválení programu členské schůze.
Kontrola plnění usnesení.
Informace o činnosti Výboru DSO.
Informace o stavu účtu Bruntálska.
Informace o výsledku jednání zástupců Bruntálska s Radou města Bruntálu.
Žádost města Vrbno pod Pradědem o udělení výjimky v placení členského
příspěvku.
9. Žádost obce Karlovice o udělení výjimky v placení členského příspěvku.
10. Informace o vývoji příprav a realizaci aktivit projektu Bruntálsko se
představuje, vzdělává a inspiruje II.
11. Diskuze, Různé.
12. Závěr.

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 16 + 1 plná moc (obec Horní Benešov
zastoupená starostou Pavlem Königem – zplnomocněn starosta Petr Kopínec ve všech
bodech programu schůze) z celkového počtu 28. členů a schůze je usnášení schopná. Dále
navrhuje ověřovatelem zápisu Jana Božovského, zapisovatelkou Petru Hanelovou,
sčitatelem Martina Henče.
Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. S03/01/2020
Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty do funkce ověřovatele zápisu - Jana
Božovského, zapisovatelky – Petru Hanelovou, sčitatele – Martina Henče.
Výsledek hlasování:
Pro:

17

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

2. Schválení zápisu z čl. schůze 12.06.2020
Květa Kubíčková se dotazuje ověřovatele na správnost zápisu z 2. čl. schůze 2020.
Ověřovatel Radek Tománek konstatuje, že neshledal v zápisu nedostatky.
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Návrh usnesení č. S03/02/2020
Členská schůze schvaluje zápis členské schůze z 12.06.2020
Výsledek hlasování:
Pro: 17

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

3. Schválení návrhu programu členské schůze
Květa Kubíčková seznamuje přítomné s programem schůze a dotazuje se, zda má někdo
připomínku nebo doplnění. Zároveň konstatuje, že od doby zaslání pozvánky na členskou
schůzi proběhla jednání, ze kterých vyplynuly úkoly, které je nutné schválit nejvyšším
orgánem DSO Bruntálsko. Podává návrh na zařazení bodu „Změna výše členských
příspěvků k 1.1.2021“ na místo bodu č. 8, dále zařazení bodu „Změna Stanov
Bruntálska“ na místo bodu č. 9 a jako poslední bod projednávání zařadit nově bod
„Strategický dokument rozvoje Svazku Bruntálsko“.
Pořadí původních bodů č. 8 a č. 9 posunout na 10. a 11. pořadí programu. Informace o
vývoji příprav a realizaci aktivit projektu Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II,
zařadit jako bod 12. a Strategický dokument rozvoje svazku Bruntálsko zařadit jako bod 13.
Návrh doplněného programu jednání Členské schůze Bruntálsko:
1. Úvod – procedurální záležitosti.
2. Schválení zápisu z čl. schůze 12.06.2020.
3. Schválení programu členské schůze.
4. Kontrola plnění usnesení.
5. Informace o činnosti Výboru DSO.
6. Informace o stavu účtu Bruntálska.
7. Informace o výsledku jednání zástupců Bruntálska s Radou města Bruntálu.
8. Změna výše členského příspěvku.
9. Změna Stanov Bruntálska.
10. Žádost města Vrbno pod Pradědem o udělení výjimky v placení členského
příspěvku.
11. Žádost obce Karlovice o udělení výjimky v placení členského příspěvku.
12. Informace o vývoji příprav a realizaci aktivit projektu Bruntálsko se
představuje, vzdělává a inspiruje II.
13. Strategický dokument rozvoje Svazku Bruntálsko.
14. Diskuze, různé.
15. Závěr.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení č. S03/03/2020
Členská schůze schvaluje program schůze se změnami dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
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Pro:

17 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

4. Kontrola plnění usnesení
Usnesením č. V03/03/2020
Výbor uložil p. Martinovi Henčovi zajistit termín společné schůzky ve věci další spolupráce
v souvislosti s výší členských příspěvků se zástupci Bruntálska a členy Rady Města Bruntál
do 1.9. 2020.
Zástupci Bruntálska se setkali se členy Rady Města Bruntál dne 26.08.2020.
Splněno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Členská schůze uložila výboru usnesením č. S01/13/2020
zajištění organizace a realizace publikace ve spolupráci s partnery EKO-KOM, MSK,
MASHJ a zapojenými obcemi. Z důvodu pandemie Covid – 19 došlo mezi účastníky projektu
k dohodě o přesunutí záměru na rok 2021.
Úkol trvá
Usnesení č. S02/08/2020
Členská schůze byla seznámena s žádostí obce Karlovice o udělení výjimky o snížení
členských příspěvků z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan.
Rozhodla odložit rozhodnutí o udělení výjimky obci Karlovice o snížení členských příspěvků
z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan na jednání členské schůze v září 2020.
Bod je zařazen na program jednání dnešní členské schůze

Usnesení č. S02/09/2020
Členská schůze byla seznámena s žádostí města Vrbna pod Pradědem o udělení výjimky o
snížení členských příspěvků z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan.
Rozhodla odložit rozhodnutí o udělení výjimky městu Vrbno pod Pradědem o snížení
členských příspěvků z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan na jednání členské schůze v září 2020.
Bod je zařazen na program jednání dnešní členské schůze

Usnesení č. S02/10/2020
Členská schůze bere na vědomí ukončení členství obce Nové Heřminovy ve svazku
Bruntálsko k 31.12.2020 a ukládá předsedovi svazku vyzvat dopisem obec Nové Heřminovy
k úhradě členských příspěvků na rok 2020.
Členské příspěvky byly uhrazeny

Diskuze: bez diskuze
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Splněno
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Návrh usnesení č. S03/04/2020
Členská schůze byla seznámena s plněním přijatých usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro:

17

/ Proti: 0

/ Zdržel: 0

Usnesení přijato.

5. Informace o činnosti Výboru DSO
Výbor se sešel od konání poslední členské schůze Bruntálska na svém 5. jednání dne
19.8.2020.
Mimořádně bylo svoláno jednání ze strany zástupců města Bruntál s místostarostkou Hanou
Šutovskou, místostarostou Martinem Henčem, manažerkou Bruntálska Květou Kubíčkovou a
s předsedou svazku Richardem Šandou.
Výbor byl seznámen s obsahem jednání, jednání bylo zaměřeno zejména na další
rozvoj území, samotnou činnost svazku, výše členských příspěvků, práci manažera a
zpracování strategického dokumentu Bruntálska. Dále financování podílů celkových
způsobilých nákladů z dotačních titulů dle zapojení jednotlivých obcí. Jednání bylo
ukončeno bez přijetí jakýchkoliv závěrů.
Usnesení č. V04/05/2020/1
-

Výbor uložil manažerovi zajistit rámcovou poptávku cenové kalkulace za zpracování
strategického dokumentu.

-

Výbor schválil výběr uchazeče v rámci poptávacího řízení na realizaci aktivit projektu
„Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II“, uchazeče č. 2 MAS Hrubý
Jeseník, z.s. náměstí Míru 60/11, 792 01 Bruntál IČ: 27028640, která podala nejnižší
cenovou nabídku.
Usnesení č. V07/05/2020

Manažerka projektu informovala o zadání poptávky dne 3.8.2020 na realizaci aktivit projektu
„Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II“.
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu - poptávací řízení. Veřejná zakázka
byla realizována mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.
Osloveni byli a nabídku podali:
1. Místní akční skupina Rozvoj Krnovska, Na Náměstí 105, 793 93 Osoblaha, IČ:
26838401, kancelář: Hlavní náměstí 104, 794 01 Krnov
2. MAS Hrubý Jeseník, z.s., náměstí Míru 60/11, 792 01 Bruntál, IČ: 27028640
3. Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o., Ve Svahu 578/13,
793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 75096366
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Nabídku zaslali všichni oslovení.

Ad 1. Nabídková cena 180 000,- Kč
Ad.2. Nabídková cena 170 000,- Kč
Ad.3. Nabídková cena 185 000,- Kč

Nejvýhodnější nabídku zaslal uchazeč č. 2 ve výši 170 000,- Kč.
MAS Hrubý Jeseník, z.s. náměstí Míru 60/11, 792 01 Bruntál IČ: 27028640

-

Výbor byl seznámen s obsahem smlouvy a souhlasí s uzavřením smlouvy O dílo na
realizaci aktivit projektu „Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II.“ mezi
svazkem obcí Bruntálsko a MAS Hrubý Jeseník, z.s. v plném znění.
Usnesení č. V08/05/2020

-

Výbor byl seznámen s návrhem programu členské schůze a schvaluje program
členské schůze.
Usnesení č. V09/05/2020

Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení č. S03/05/2020
Členská schůze byla seznámena s činností výboru.
Výsledek hlasování:
Pro: 17

/ Proti:

0 / Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

6. Informace o stavu účtů Bruntálska
Petra Hanelová uvedla, že zůstatek na účtu Bruntálsko je ke dni 8.9.2020
360.895,57 Kč. Z toho KB 360.295,- Kč , ČNB 600,57 Kč.

celkem

Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení č. S03/06/2020
Členská schůze byla seznámená se stavem zůstatku na účtech svazku Bruntálsko.
Výsledek hlasování:
Pro: 17

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

7. Informace o výsledku jednání zástupců Bruntálska s Radou města Bruntálu
Pozn.
V 9:30 hod. příchod starosty obce Razová Ivana Fehervári a starostky obce Křišťanovice
Jitky Rozkošné.
V 9:45 hod. příchod starosty obce Milotice nad Opavou Jana Palupčíka.
Celkem hlasujících 20.
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Martin Henč informoval přítomné o obsahu schůzky:
1. Prioritou je tvorba strategického dokumentu rozvoje Bruntálska.
2. Výši členských příspěvků nastavit tak, aby pokryly nutné náklady provozu DSO.
Upravit i ostatní náklady tak, že jednotlivé členské obce budou náklady na realizaci
projektu, v němž budou účastny, hradit vlastním finančním podílem.
3. Změna znění Stanov Bruntálska v článku XIII. odst. 3 a 4 dle odůvodnění.
Richard Šanda uvedl: z jednání vyplynulo, že pokud nedojde ke změnám stanov a členských
příspěvků, město Bruntál ze svazku vystoupí.
Květa Kubíčková informovala (na dotaz starosty J. Havlíka), co jsou konkrétně nejnutnější
výdaje na provoz svazku. Seznámila přítomné s položkami výdajů.
Návrh usnesení č. S03/07/2020
Členská schůze byla seznámená s výsledkem jednání zástupců Bruntálska s Radou
města Bruntálu.
Výsledek hlasování:
Pro: 20

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

8. Změna výše členského příspěvku
Pozn.
9:55 hod. příchod starostky obce Mezina Stanislavy Slovákové. Plná moc pro hlasování
k bodu č. 8 zaslala obec Staré Heřminovy zastoupená starostkou Danielou Skotnicovou zplnomocněna zastoupením starostka Iveta Kučerová a plná moc obce Andělská Hora
zastoupená starostou Miroslavem Novotným - zplnomocněn zastoupením starosta Radomír
Tománek.
Celkem hlasujících 23.
Květa Kubíčková uvádí, že návrh změny členského příspěvku je zařazen na bod jednání
členské schůze a vychází z jednání zástupců Bruntálska a Bruntálu, ze kterého vyplynulo
možné snížení členských příspěvků od roku 2021 pouze na nutné provozní výdaje svazku
Bruntálsko. K tomuto tématu, mimo jiné, proběhla ještě i pracovní schůzka členů výboru,
manažera svazku a zástupců Bruntálska, kteří byli účastni jednání s Radou města Bruntál.
Na tomto jednání došlo ke shodě doporučit členské schůzi od r. 2021 snížení členských
příspěvků na 7,- Kč/ občan.
Seznamuje s podklady nutných výdajů svazku pro stanovení členského příspěvku od 1.1.
2021, tj. nutné výdaje pro zajištění chodu svazku včetně možných variant počtů členů
Bruntálska a z toho vycházející výši členských příspěvků pro nutný provoz svazku.
Výdaje provozu svazku obcí
Rok 2021
- osobní výdaje manažer
- osobní výdaje účetní
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120 000
36 000
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- správa webu
- udržitelnost projektu – kompostéry
- roční udržovací poplatek-účetnictví
(KEO4, ALIS-ÚIS)
- cestovní náhrady, tel. hovory
- kancelářské potřeby
- poštovní služby
- pohoštění 5xčlenská schůze, výbor
- bankovní poplatky
- rezerva
- prezentace svazku
Výdaje celkem :

8 000 navýšení o 3 tis.
6 050
5 000 KEO4
ALIS-ÚIS
5 000
1 000
400
3 000
270 (ČNB 12x10,- KB 150,-)
(Nepředvídané výdaje např. právní
30 000
poradenství)
15 000
229 720

Výpočet členského příspěvku
celkový počet
Kč /
obyvatel

obyvatel za DSO

všichni dle roku 2020 (bez Nových
Heřminov)

6,43

x

35 718

229 720

bez BR, VRB, KARL, N. HEŘ., H.
BENEŠOV

21,03

x

10 925

229 720

bez BR, VRB, KARL, N. HEŘ.

17,38

x

13 216

229 720

bez obcí nad 1000 obyvatel

26,84

x

8 558

229 720

Diskuze:
Petr Kopínec doplňuje, že pokud by bylo třeba navýšit členský příspěvek po schválení
strategie, není problém to schválit.
Iveta Kučerová - navrhovala jsem při jednání na pracovní schůzce výboru výši čl. příspěvku
8-9,- Kč na občana, aby v průběhu roku nedocházelo k problémům na obcích při schvalování
jednorázových mimořádných příspěvků obcí, vyšším příspěvkem by se utvářela finanční
rezerva např. na strategii.
Radomír Tománek se dotazoval na harmonogram schvalování strategického dokumentu.
Květa Kubíčková odpověděla, že bude realizováno poptávací řízení pravděpodobně do
konce roku 2020. V roce 2021 proběhne zpracování strategického dokumentu. Konkrétní
časový harmonogram bude upřesněn v rámci poptávky po upřesnění rozsahu strategie.
Návrh usnesení č. S03/08/2020
Členská schůze byla seznámena s podklady pro stanovení výše členského příspěvku
a schvaluje k 1.1.2021 členský příspěvek ve výši 7,- Kč/ občan.
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Výsledek hlasování:
Pro:

23

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

9. Změna Stanov Bruntálska
Květa Kubíčková - na pracovní schůzce výboru a zástupců pro jednání s Radou města
Bruntál, byl podán městem Bruntál návrh na změnu stanov.
Odůvodnění:
Město Bruntál v návaznosti na prověřování rizik plynoucích mu z účasti v dobrovolných
svazcích a spolcích vyhodnotilo jako rizikové ustanovení 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“.
Nejen město Bruntál, ale i další členové s větším počtem obyvatel jsou tak v nerovném
postavení, neboť je po nich vyžadováno rozsáhlejší financování a nejsou jim poskytována
k tomu rovnocenná práva.
Diskuze:
Iveta Kučerová - Bruntál sice udělal vstřícný krok oproti jednání v Rázové, ale zda je to
spravedlivé, aby měli všichni stejný podíl na ztrátě či zisku je otázka. Důležitá je formulace
„Nerozhodne-li členská schůze jinak …“
Martin Henč vysvětlil pojmy – hlasování 4/5 všech členů pro změnu členských příspěvků a
oproti tomu rozdělení zisku a ztráty rovným dílem.
Anna Šomodíková se dotazovala, jak to bude, pokud se opět schválí výjimka, s dělením
zisku a ztráty ?
Květa Kubíčková reagovala, že žádné výjimky se již schvalovat nebudou. Byli jsme v krizové
situaci. Poučili jsme se a dnes víme, že to ničemu neprospívá. Stanovy budou platné
k 1.1.2021.
Josef Havlík uvedl, že v podstatě souhlasí s dělením 1 člen = 1 podíl, ale vadí mu ty
katastrofické scénáře. Od prvopočátku se nelze zabývat katastrofickými scénáři. To se pak
nedá pracovat. Pojem solidarita se vytrácí. Podobně to zažívali v Mikroregionu Slezská
Harta.
Martin Henč reaguje, že při rozhodování o výši členských příspěvků došlo k navýšení bez
propočtů a on jako zástupce Bruntálu s tím nemohl nic udělat. Uvedl také, že Bruntál nemá
zájem vystupovat ze svazku.

Návrh usnesení č. S03/09/2020
Členská schůze schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko k
1.1.2021 v tomto znění.
V článku XIII. odst. 3 a 4 stávající znění vypustit a nahradit textem:
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3. Nerozhodne-li členská schůze jinak, rozděluje se zisk a 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 zisk, nebo ztráta vznikla.
4. 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.
Výsledek hlasování:
Pro: 18

/ Proti:

2

/ Zdržel se: 1

Usnesení přijato.

10. Žádost města Vrbno pod Pradědem o udělení výjimky v placení členského
příspěvku
Květa Kubíčková - Na základě usnesení č. S02/09/2020 členská schůze rozhodla odložit
rozhodnutí o udělení výjimky městu Vrbno pod Pradědem o snížení členských příspěvků
z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan na jednání členské schůze dne 8. září 2020.
Diskuze:
Petr Kopínec uvedl, že město Vrbno pod Pradědem nechce vystoupit s DSO, chtějí pouze
nastavit stejné podmínky pro všechny. Proto podali žádost o udělení výjimky ve věci snížení
členských příspěvků z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan.

Návrh usnesení č. S03/09/2020
Členská schůze neschvaluje udělení výjimky městu Vrbnu pod Pradědem ve věci snížení
členských příspěvků z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan na rok 2020.
Odůvodnění:
Členské příspěvky budou k 1.1.2021 sníženy na 7,- Kč/občan pro všechny členy bez rozdílu
(Schváleno usnesením č. S03/08/2020).
Výsledek hlasování:
Pro:

13

/ Proti:

1

/ Zdržel se: 7

Usnesení přijato.

11. Žádost obce Karlovice o udělení výjimky v placení členského příspěvku
Květa Kubíčková - Na základě u snesení č. S02/08/2020 rozhodla členská schůze odložit
rozhodnutí o udělení výjimky obci Karlovice o snížení členských příspěvků z 15,- Kč na 4,Kč/ občan na jednání členské schůze dne 8. září 2020.
Diskuze: bez diskuze
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Návrh usnesení č. S03/11/2020
Členská schůze neschvaluje udělení výjimky obci Karlovice ve věci snížení členských
příspěvků z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan pro rok 2020.
Odůvodnění:
Členské příspěvky budou k 1.1.2021 sníženy na 7,- Kč/občan pro všechny členy bez rozdílu.
(Schváleno usnesením č. S03/08/2020).
Výsledek hlasování:
Pro:

13

/ Proti:

1

/ Zdržel se: 7

Usnesení přijato.

12. Informace o vývoji příprav a realizaci aktivit projektu Bruntálsko se
představuje, vzdělává a inspiruje II.
Květa Kubíčková informuje :
O změně termínu školení Veřejné zakázky malého rozsahu na 23.9.2020 ve stejném místě
a čase. Upozorňuje na nízký počet přihlášených a vyzývá k zaslání přihlášek. Počty
proškolených účastníků jsou důležitým indikátorem projektu, stejně tak realizace jednotlivých
aktivit projektu. Nedodržením indikátorů vzniká riziko krácení nebo neuhrazení nákladů ze
strany poskytovatele dotace. Určitým rizikem může také být vývoj pandemie Covid-19.
Zatím připravuje dokumenty k vydání rozhodnutí o přijetí dotace, ale ještě čeká na podpis
smlouvy ze strany MASHJ. Dokumenty musí být doručeny poskytovateli do 30.9.2020.
Návrh usnesení č. S03/12/2020
Členská schůze byla seznámena s vývojem realizace projektu Bruntálsko se
představuje, vzdělává a inspiruje II.
Výsledek hlasování:
Pro:

21

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

13. Strategický dokument rozvoje dobrovolného svazku obcí Bruntálsko
Vzhledem k vysokému významu zpracování strategického dokumentu pro další činnost a
rozvoj Bruntálska, je nutné se rozhodnout, zda tento dokument zadáme ke zpracování a
dále z jakých prostředků budeme zpracování dokumentu financovat a které oblasti chceme
rozvíjet.
Poptali jsme cenové kalkulace u tří agentur.
Rozsah spolupráce byl zadán v obecné rovině, bez bližší specifikace,
-
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Ustanovení úzkého realizačního týmu a pracovních skupin (starostové).
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-

-

Zpracování profilu území (analytická část strategie), sociodemografická
prognóza, SWOT analýza.
Aktualizace přehledu záměrů jednotlivých obcí.
Vytvoření vize, kam se má svazek obcí ve svém rozvoji posunout na konci
sledovaného období – 2030.
Stanovení prioritních oblastí – hlavních strategických cílů (průřezových pro
celé území Bruntálska). Zejména oblasti, které mohou být sdílené např.
komunitní plánování, cestovní ruch (cyklostezky). Právní a poradenské
služby, GDPR, podpora rozvoje samospráv - zejména malých obcí,
odpadové hospodářství, kulturní a sportovní aktivity …
Stanovení střednědobých strategických cílů pro určené prioritní osy (horizont
5 let).
Stanovení akčního plánu na první období 2-3 roky s konkrétními kroky pro
naplňování strategických cílů.
Přehled finančních zdrojů pro realizaci projektů (národní, evropské a
regionální zdroje).
Nastavení evaluace strategie – nastavení kontrolních indikátorů, okruhů a
evaluačních otázek pro vyhodnocení míry naplnění cílů.
Stanovení systému implementace strategického a akčního plánu.

Strategický plán by měl být nastaven v souladu s novým programovým obdobím.
Cenové kalkulace oslovených společností:
Ekotoxa s.r.o.
Cenový odhad - Dílčí část cena celkem (Kč bez DPH), Analytická část 110.000 –
150.000,- Kč, Návrhová část 90.000 – 120.000,- Kč, Implementační část 40.000 –
60.000,- Kč. Cena celkem bez DPH 240.000 – 330.000,- Kč Pozn.: Cenový rozsah je dán
obecností poptávky, bude záviset na konkrétnější specifikaci.
Strategické plánování pro obce SMS-služby, s.r.o.
Naše nabídka činí 160.000,- Kč bez DPH (tedy 193.600,- Kč s DPH).
Profaktum, s.r.o.
Cenová kalkulace bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem včetně DPH:

330.000,- Kč bez DPH
66.300,- Kč
399.300,- Kč včetně DPH

Diskuze:
Martin Henč – „V tuto chvíli nevím, kdo to bude dělat, za kolik. Navrhuji, aby se výbor sešel
se zástupci firmy, kteří řeknou, co bude strategie obsahovat, abych mohl s tímto předstoupit
před Radu Bruntálu. Pak by se dalo diskutovat o financování.“
Iveta Kučerová – „Musíme se domluvit, co by měla strategie obsahovat a podle toho teprve
budeme znát cenu.“
Martin Henč reagoval, že okruhy vzejdou až z jednání firmy s pracovními skupinami. Ty pak
řeknou, co je třeba zahrnout do strategie.
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Iveta Kučerová navrhuje:
1) Schválit samotné vypracování strategie.
2) Dohodnout se, jak budeme financovat.
3) Směry strategie.
Alena Matéová uvedla, že MASHJ zpracovává také nějaký dokument, zda by nebylo možné
spojit nebo navázat ? Na strategické okruhy potřebujeme minimálně 14 dní, nyní nelze hned
určit témata.
Martin Henč navrhuje, aby byla zorganizována prezentace alespoň dvou oslovených
společností. Na základě toho bude možné určit rozsah poptávky na zpracování strategie.
Bedřich Buťák souhlasí s návrhem M. Henče.
Květa Kubíčková reaguje, že není problém zajistit prezentace, oslovíme SMS-služby s.r.o. a
spol. ProFaktum, s.r.o. Termín prezentace vidí až po krajských volbách. Asi tak v prvním
týdnu měsíce řijna 2020.
Návrh usnesení č. S03/13/2020
Členská schůze :
- byla seznámena s průzkumem cenových kalkulací pro zpracování
strategického dokumentu Bruntálska
- souhlasí se zpracováním strategického dokumentu DSO Bruntálsko
V sále bylo přítomno 17 členů.
Výsledek hlasování:
Pro: 16

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 1

Usnesení přijato.
Návrh usnesení č. S03/13/2020/A
Členská schůze:
- ukládá výboru zajistit prezentaci dvou společností, které byly osloveny
poptávkou rámcové cenové kalkulace na zpracování strategického
dokumentu pro Bruntálsko
V sále bylo přítomno 18 členů.
Výsledek hlasování:
Pro: 18

/ Proti:

0

/ Zdržel se: 0

Usnesení přijato.

14. Diskuze, různé
Květa Kubíčková upozorňuje, že je nutné dohodnout způsob zajištění financování. Můžeme
zvolit financování dle počtu občanů, podílem nebo jiným způsobem a vyzývá přítomné k
diskuzi.
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Radomír Tománek navrhuje financování dle počtu občanů, protože se to týká všech občanů
svazku.
Bedřich Buťák se také přiklání podle počtu občanů.
Jan Božovský navrhuje financování rovným podílem.
Dana Selingerová reaguje, že mala obec jako je Ludvíkov nesouhlasí s variantou „rovným
podílem“.
Alena Matéová navrhuje 50% stejným podílem a 50% dle počtu občanů.
Obecně se přítomni shodli na tom, že otázku způsobu financování proberou po stanovení
rozsahu poptávky na zpracování strategického dokumentu a stanovení ceny. Způsob
financování schválí na členské schůzi v prosinci 2020.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

15. Závěr
Předseda Richard Šanda poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi v 11:30 hod.

V Bruntále dne: 08.09. 2020

zapsala: Petra Hanelová

ověřil: Jan Božovský

V Bruntále dne:
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Richard Šanda
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