
1

Zápis 4. ČLENSKÉ SCHŮZE DSO BRUNTÁLSKO

Termín: 10.12. 2019, 9:30 hod.

Místo: MěÚ Bruntál , místnost rady.

                                                                                                                                                       

Úvod 
Pan předseda svazku Bruntálsko přivítal přítomné zástupce obcí a pověřil vedením členské
schůze Květu Kubíčkovou.

Květa  Kubíčková konstatuje, že přítomných členů je 17 z celkového počtu 28. členů a schůze
je usnášení schopná. Dále navrhuje ověřovatelkou zápisu Ivetu Kučerovou, zapisovatelkou
Petru Hanelovou, sčitatelem Ivana Fehérvári.

Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení č. S01/04/2019 
Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty do funkce  ověřovatele zápisu- Ivetu
Kučerovou, zapisovatelku – Petru Hanelovou, sčitatele – Ivana Fehérvári.

Výsledek hlasování:
Pro: 17 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

2. Schválení zápisu z čl. schůze 24.10.2019

9,35 přišla p. Rozkošná. Přítomných bylo 18.

Květa   Kubíčková  se  dotazuje  ověřovatele  na  správnost  zápisu  z čl.  schůze  24.10.2019.
Ověřovatelka  Jitka Rozkošná konstatuje,  že neshledala  v zápisu nedostatky.  Hlasování  se
nezúčastnila.

Návrh usnesení č. S02/04/2019
Členská schůze schvaluje  zápis členské schůze z 24.10.2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 17 / Proti: 0/ Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

3. Schválení programu členské schůze 

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

Diskuze doplnění programu :  Nikdo z přítomných nemá připomínku. 

Návrh usnesení č. S03/04/2019
Členská schůze schvaluje program členské schůze.
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Výsledek hlasování:
Pro: 18 / Proti: 0/ Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

4. Kontrola plnění usnesení

K.  Kubíčková  –  na  druhé  členské  schůzi  24.10.2019  bylo  přijato  usnesení  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.“

Na  základě  tohoto  rozhodnutí  byla  zaslána  změna  včetně  všech  dokumentů  a  výpisem
usnesení  na  Odbor  vnitra  a krajský  živnostenský  úřad MSK.  V současné  době  jsme  byli
vyzvání k zaslání celého zápisu.                            

Splněno

Návrh usnesení č. S04/04/2019
Členská schůze byla seznámena s plněním usnesení.

Výsledek hlasování:
Pro : 18 / Proti: 0  / Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

5. Informace o činnosti Výboru DSO

Výbor:

- Výbor  byl seznámen a projednal návrh rozpočtu svazku Bruntálsko na rok 2020.
- Výbor byl seznámen a projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-

2023.
- Výbor schválil RO č. 4/2019.
- Výbor schválil mimořádnou odměnu účetní Bruntálska ve výši 4 000,-Kč
- Výbor projednal program členské schůze.
- Výbor jmenoval členy inventární komise pro rok 2019.
- Dále jsme podali další žádost o proplacení výdajů projektu Bruntálsko se představuje,

vzdělává a inspiruje. V současné době je žádost proplacena a v novém roce budeme
podávat ZAV.

- Obdrželi  jsme zálohu na provoz lodi Santa Maria.  Obdrželi   jsme také (9.12.2019)
vyúčtování MSH.

- Zaslali  jsme  dopis  Radě  Bruntálu,  kde  zdůvodňujeme potřebu  navýšení  členského
příspěvku.

Návrh usnesení č. S05/04/2019
Členská schůze byla seznámena s činností výboru Bruntálska.
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Výsledek hlasování:
Pro: 18  /Proti: 0/ Zdržel: 0
Usnesení přijato.

6. Informace o stavu účtu Bruntálska 

Petra Hanelová seznámila přítomné se stavem účtu ke dni 9.12.2019, který činil:
101 574, 17 ,- Kč u ČNB a   320 771,- Kč u KB.  

Návrh usnesení č. S06/04/2019
Členská  schůze  byla  seznámena  se  stavem účtu   Bruntálska  u  KB a  ČNB  ke  dni
9.12.2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 18 / Proti: 0 / Zdržel: 0 ,
Usnesení přijato.

7. Návrh rozpočtu 2020

Petra Hanelová přednesla návrh rozpočtu svazku na rok 2020.

Diskuze:

P.  Hanelová  okomentovala  návrh  rozpočtu  na  rok  2020.  Diskuze  zúčastněných  se  svedla
k rozpočtovaným  příjmům,  kdy  u  města  Bruntál,  které  avizovalo  prostřednictvím  svého
zástupce  pana Martina Henče, že má ve svém rozpočtu na rok 2020 rozpočtováno 4,- Kč /
občan   a  schválené  navýšení  (usnesení č.  S15/02/2019,  členská  schůze  9.5.2019)  je  pro
Bruntál příliš velkou finanční zátěží.

K. Kubíčková uvedla, že zasílala prostřednictvím zástupce Bruntálu, místostarosty Bruntálu
dopis Radě města Bruntál s vysvětlením a odůvodněním finančních potřeb svazku pro jeho
činnost. Do dnešního dne neobdržela žádnou odpověď. 

Paní  starostka  obce  Lomnice  zásadně  nesouhlasí  s rozpočtovanými  čtyřmi  korunami  (za
Bruntál)  na občana v příjmové části.  Uvádí, že pokud Bruntál nebude akceptovat zvýšení,
připojí  se  i  zastupitelstva  dalších  členských  obcí  a  činnost svazku  bude  neudržitelná.
Nesouhlasí s takto navrženým rozpočtem.
K tomuto názoru se připojili také další starostové, kromě zástupce Bruntálu. Vnímají svazek
jako celek. Rozvoj regionu musí být založen  na solidaritě,  nikdo by se neměl vymezovat,
zdůraznil starosta Moravskoslezského Kočova. 

Pan starosta Leskovce nad Moravicí podává návrh, aby byl rozpočet v příjmové části upraven
na stejnou tj, schválenou částku příspěvku od všech členů bez rozdílu.

K. Kubíčková dává hlasovat o návrhu p. Buťáka

Výsledek hlasování:
Pro: 17 / Proti: 1 / Zdržel: 0
Návrh byl schválen
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Návrh usnesení č. S07/04/2019
Členská schůze schvaluje upravený rozpočet Bruntálska na rok 2020 ve výši příjmů =
747.800,- Kč, výdaje = 656.500,- Kč a financování = 91.300,- Kč. 

Výsledek hlasování:
Pro: 17 / Proti: 1 / Zdržel: 0
Usnesení přijato.

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023

Petra Hanelová seznámila přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-
2023

Diskuze: V souvislosti se schválením upraveného rozpočtu je nutné upravit také střednědobý
výhled rozpočtu. 

Návrh usnesení č. S08/04/2019
Členská schůze schvaluje upravený střednědobý výhled rozpočtu Bruntálska na roky
2021 - 2023 .

Výsledek hlasování:
Pro: 17  / Proti: 1 / Zdržel: 0
Usnesení přijato.

Před projednáváním bodu č. 9 odchází starosta Bílčic. Přítomných celkem 17.

9. Pověření výboru ke schvalování rozpočtových změn v roce 2020

Návrh usnesení č. S09/04/2019
Členská schůze pověřuje Výbor Bruntálska přijímání rozpočtových změn v roce 2020
v neomezeném  rozsahu  v rámci  schváleného  rozpočtu  na  rok  2020  tj.  přesun
rozpočtových  prostředků,  použití  nových  nepředvídatelných  příjmů  a  vázání
rozpočtových výdajů. 
O provedených změnách bude informovat členskou schůzi na nejbližším jejím zasedání. 

Výsledek hlasování
Pro: 17 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato

10. Zpráva revizní komise

K. Kubíčková seznámila přítomné s výsledkem kontroly revizní komise ze dne  15.11. 2019.

Návrh usnesení č. S10/04/2019
Členská schůze byla seznámena s výsledkem kontroly revizní komise a zprávou revizní
komise.

Výsledek hlasování:
Pro:  17 / Proti: 0 / Zdržel se: 0  
Usnesení přijato
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11. Podání žádosti o dotaci na MSK, DT 2 (manažer)

K.  Kubíčková   seznamuje  s podmínkami  dotace  Moravskoslezského  kraje  na  činnost
projektových manažerů v rámci DT Podpora obnovy a rozvoje  venkova Moravskoslezského
kraje  2020,  DT  2.  Výzva  je  již  vyhlášena,  žádosti  je  možné  podávat  od  29.12.2019  do
8.1.2020. Pro rok 2020 budeme žádat o dotaci již od 1.1.2020. Minulé roky jsme žádali až od
1.3.  daného  roku,  což  se  ukázalo  vzhledem  k množství  práce  (žádosti  o  dotace,  jako
nevyhovující).  Celkový  náklad  tedy bude  120 tis./rok.  Při  spolufinancování  50% budeme
žádat o 60 tis. Nárůst nákladů na odměnu proj. manažera bude oproti minulým letům  o 10
tis./ rok.

Návrh usnesení č. S11/04/2019
Členská  schůze  byla  seznámena  s obsahem  návrhu  žádosti  do  programu  Podpora
obnovy  a  rozvoje   venkova  Moravskoslezského  kraje  2020,  DT  2
a  schvaluje  podání  žádosti  do  programu  Podpora  obnovy  a  rozvoje   venkova
Moravskoslezského kraje 2020, DT 2.

Výsledek hlasování:
Pro:  17 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení schváleno

12.  Podání žádosti o dotaci  z programu Podpora rozvoje regionů MMR.  

K. Kubíčková uvádí možnost pokračovat v projektu Bruntálsko se představuje,  vzdělává a
inspiruje I. Hodnotí letošní průběh a konstatuje, že o akci byl zájem a zúčastnění je hodnotili
přínosně. Navrhuje, aby byl mírně navýšen rozpočet dalšího projektu a to z důvodů získaných
zkušeností,  kdy  jsme  museli  dost  uškrtit  finance  např.  u  výroby  propagačních  materiálů,
výběru vzdělávacích témat, stravného atd. Představa celkových způsobilých nákladů je ccá
180 000,- Kč. Výzva je již vyhlášena, ovšem ze zkušeností délky doby schvalování žádosti o
dotaci ze strany MMR, musíme dobře zvážit dobu realizace projektu. Žádost musí být podána
nejpozději do 17.2.2020

Diskuze: návrhy na místo výjezdu v rámci projektu. Návrh Třinecko, Jablunkovsko, Mušov,
Lipno (načerpat zkušenosti z lodní dopravy). B. Buťák navrhuje v rámci projektu vyjet na
Třinecko a mimo projekt zorganizovat workshop včetně školení např. v některé z oblastí, kde
provozují lodní dopravu atd. Starostové by si tuto akci uhradili sami. 

Návrh usnesení č. S12/04/2019
Členská  schůze  byla  seznámena  se  záměrem  realizace  projektu  Bruntálsko  se
představuje,  vzdělává  a  inspiruje  I.  a  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  MMR  do
programu Podpora rozvoje regionů v roce 2020. Pověřuje zpracováním žádosti a jejím
podáním projektovou manažerku, Květu Kubíčkovou.

Výsledek hlasování:
Pro:  17 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení přijato   
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13.  Seznámení  s čerpáním  dotace  v rámci  projektu  Bruntálsko  se
představuje, vzdělává a inspiruje

Přítomní byli seznámeni:

Celkové způsobilé náklady projektu :  144 800,- Kč
Max. výše dotace :  101 300,- Kč z MMR
Podíl DSO :   43 500,- Kč
Žádost o proplacení č. 1 :    26 430,- Kč /žádost proplacena/ 
Žádost o proplacení č. 2 :  118 370,- Kč /proplaceno po odečtení vl. podílu žadatele  74 870,-
MASHJ přefakturováno na základě smlouvy o realizaci aktivit :  118 370,- Kč
ZAV bude podáno max. do 31.5. 2020.

Návrh usnesení č. S13/04/2019
Členská  schůze  byla  seznámena  s čerpáním  dotace  v rámci  projektu  Bruntálsko  se
představuje, vzdělává a inspiruje.

Výsledek hlasování:
Pro: 17 / Proti: 0 / Zdržel se: 0  
Usnesení přijato

14. Diskuze, různé 

Kubíčková :
Informace o průběhu hodnocení žádosti do  OPZ – výzva  Efektivní veřejná správa.
Bez usnesení

15. Závěr

Předseda svazku obcí ukončil schůzi s poděkováním a přáním příjemného prožití vánočních
svátků .

Bruntál dne: 11.12.2019 Zapsala :  Petra Hanelová

…………………………………….                            ………………………………………………

Ověřil/a dne :                                                              Iveta Kučerová
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