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Zápis 2. ČLENSKÉ SCHŮZE BRUNTÁLSKO
Termín:12.06. 2020, 9:00 hod.

Místo: MěÚ Bruntál , zasedací  místnost ZM Bruntál.

___________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA 2. ČLENSKOU SCHŮZI DSO BRUNTÁLSKO 

Termín: 12. 06. 2020 v 9:00 hod.                                                                         
Místo: MěÚ Bruntál, zasedací místnost ZM Bruntál.

Návrh programu členské schůze : 

1.  Úvod – procedurální záležitosti. 
2.  Schválení zápisu z čl. schůze 25.2.2020 (ověřovatel M. Henč).
3.  Schválení programu členské schůze. 
4.  Kontrola plnění usnesení.
5.  Informace o činnosti Výboru DSO.
6.  Informace o stavu  účtu Bruntálska .
7.  Návrh Závěrečného účtu za rok 2019.
8.  Zpráva   o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
DSO Bruntálsko za rok 2019.
9.  Žádost  města Vrbno pod Pradědem o udělení výjimky v placení členského
příspěvku.
10. Schválení strategického dokumentu svazku  Bruntálsko.
11. Zařazení dobrovolného svazku obcí Bruntálsko do projektové žádosti OPZ z
důvodu tvorby nových webových stránek.
12.  Změna časového harmonogramu realizace aktivit  projektu  Bruntálsko se
představuje, vzdělává a inspiruje II.
13. Převedení pravomoci členské schůze na výbor ve věci podepsání smluv a
přijetí  dotace  Podpora  venkovské  pospolitosti  a  spolupráce  na  rozvoji  obcí-
projekt Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II.
14. Různé.
15. Závěr.
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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  usnášení  schopná.  Dále  navrhuje  ověřovatelem zápisu,  zapisovatelkou   Petru
Hanelovou, sčitatelem Iveta Kučerová.

Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení č. S02/01/2020

Členská  schůze  souhlasí  s navrženými  kandidáty  do  funkce   ověřovatele  zápisu-
Radek Tománek, zapisovatelku – Petru Hanelovou, sčitatelku – Ivetu Kučerovou.

Výsledek hlasování:

Pro:    20     / Proti:      0     / Zdržel se:   0

Usnesení přijato.

2. Schválení zápisu z čl. schůze 25.02.2020

Květa   Kubíčková  se  dotazuje  ověřovatele  na  správnost  zápisu  z 1.  čl.  schůze  2020.
Ověřovatel  Martin Henč konstatuje, že neshledal v zápisu nedostatky.

Návrh usnesení č. S02/02/2020

Členská schůze schvaluje  zápis členské schůze z 25.02.2020

Výsledek hlasování:

Pro:    20    / 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 podává návrh na sloučení bodu 7 a 8, které budou mít
jedno  usnesení.  Vzhledem  k obdrženým  žádostem  o  projednání  členskou  schůzí  až  po
zveřejnění  programu,  navrhuje  zařazení  bodů:  místo  bodu  8  zařadit  bod  „  Žádost  obce
Karlovice o udělení výjimky o snížení členských příspěvků z 15,- Kč na 4,- Kč / občan „.
Dále za bod 9 zařadit na místo bodu 10 „Žádost o vystoupení obce Nové Heřminovy z DSO
Bruntálsko„.  Zařazením  tohoto  bodu  dojde  k automatickému  posunu  číslování   pořadí
následujících bodů
Diskuze:
Bez diskuze

Návrh usnesení č. S02/03/2020

Členská schůze schvaluje program schůze se změnami dle předloženého návrhu.
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Výsledek hlasování:

Pro:    20     / Proti:     0      / Zdržel se:   0

Usnesení přijato.

4. Kontrola plnění usnesení.

Členskou schůzí dne 25.2.2020 bylo uloženo usnesením č. S01/07/2020/D

Vytvořit  pracovní  skupinu  pro  jednání  s Radou  města  Bruntál  a  vyvolat  jednání  o
možnostech další spolupráce.

Výbor na jednání dne10.3. 2020 schválil usnesením č. V05/02/2020

pro jednání s Radou města Bruntál tyto zástupce členských obcí: Tomáš Foros- Široká Niva,
Iveta Kučerová – Valšov,  Richard  Šanda –Staré Město,  Ivan Fehérvari  –  Razová,  Pavel
König – Horní Benešov, Petr Kopínec – Vrbno pod Pradědem.

splněno
Usnesení č. V05/02/2020/A
pověřil Martina Henče zajištěním termínu jednání.
Na jednání výboru dne 7.5.2020 v rámci kontroly plnění usnesení informoval Martin Henč, že
Radní Bruntálu byli o požadavku jednání se zástupci Bruntálska informováni.
V současné době nebyl určen termín schůzky z důvodu coronavirové pandemie. Martin Henč
požádal o prodloužení lhůty.

trvá
Usnesením č. V03/03/2020
Výbor uložil p. Martinovi Henčovi zajistit termín společné schůzky ve věci další spolupráce
v souvislosti s výši členských příspěvků se zástupci Bruntálska a členy Rady Města Bruntál
do 1.9. 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dále 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. 

Výbor  zajistil  finanční  spoluúčast  EKO-KOM  80  tis.,  MASHJ  50  tis.  a  měl  přislíbenou
individuální dotaci z odboru ŽP MSK ve výši 100 tis. a příspěvek TS Bruntál ve výši 15 000
tis.  Tato  jednání  přerušila  pandemie  covid-19 a  jednání  byla  pozastavena.  Taktéž  se
nepřijímaly  žádosti  o  ind.  dotace.  Vzhledem  k finančním  dopadům  v rámci  zajišťování
opatření v období pandemie kraj v současné době neposkytuje žádné individuální  dotace,
což je náš případ. Situaci jsme řešili s p. Drimlovou (EKO-KOM) minulý týden a rozhodli jsme
se navrhnout obcím svazku přesunutí tohoto záměru na rok 2021. 

Taktéž v souvislosti s pandemií se neuskutečnila akce Lapkové z Drakova. 

Diskuze:

Bez diskuze.

Pozn. : V 9:30 hod. se dostavila paní T. Svobodová. Počet přítomných členů : 21

Návrh usnesení č. S02/04/2020
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Členská schůze byla seznámena s plněním přijatých usnesení a souhlasí s přesunutím
záměru vydat publikaci Poznej Bruntálsko na rok 2021.

Výsledek hlasování:

Pro:       21       / Proti: 0      / Zdržel:   0

Usnesení přijato

5. Informace o činnosti Výboru DSO.

Část činnosti výboru byla uložena usnesením  (viz bod č. 4 Kontrola plnění usnesení).

Mimo tyto úkoly :

- Výbor  souhlasil se  změnou  časového  harmonogramu  realizace  aktivit  projektu
Bruntálsko  se představuje, vzdělává a inspiruje II dle návrhu.

- Výbor souhlasil s aktualizací Strategie rozvoje Bruntálska v termínu do 12.6.2020.

- Výbor zorganizoval  26.5.  pro  obce  školení  k projektovým žádostem do  programu
MASHJ (pořízení mobilního kulturního zařízení) a zajistil jednání obcí a Envipartnera
k obsahu a organizaci příprav projektové žádosti do OP Zaměstnanost

- Výbor schválil nákup PC.

- Výbor schválil RO č. 1/2020.

- Dále  v rámci  opatření  covid-19 byla  netradičně  prováděn  závěrečný  přezkum
hospodaření- online (skenování dokumentů atd.)

- Výbor se zabýval žádostí o zvýšení ročního poplatku p. Vavříka, správce webu DSO.
Rozhodl požádat p. Vavříka o převedení domény na DSO Bruntálsko. Výši ceny za
správu webu upravit až po převedení domény.

Kubíčková:  „  Vzhledem  k tomu,  že  p.  Vavřík  i přes  ujištění,  že  nebudeme  měnit
stávající dohodu ohledně ceny správy webu neplní naší žádost o převedení domény
na náš svazek, konzultovala jsem tedy zapojení svazku do projektu OPZ s aktivitou
tvorby nových webových stránek svazku. Byly by kompatibilní s různými aplikacemi
a propojením s weby obcí. U projektu Plánuj výlety byly velké problémy, jelikož je web
vytvořen jakousi šablonou, která spoustu věcí neumožňuje. Envipartner mi sdělil, že
by to bylo dokonce vhodné vzhledem k tomu, že jsme žadatelem“.

Diskuze:

Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S02/05/2020

Členská schůze byla seznámena s činností výboru. 

Výsledek hlasování:

Pro:   21      / Proti:    0       / Zdržel se:   0

Usnesení přijato.
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6. Informace o stavu  účtů Bruntálska 

P. Hanelová uvedla, že zůstatek na účtu Bruntálsko je ke dni 11.6.2020  celkem 411.832,57
Kč  z toho KB: 411.202,- Kč,   ČNB: 630,57 Kč.

Návrh usnesení č. S02/06/2020

Členská schůze byla seznámená se stavem zůstatku na účtech svazku Bruntálsko.

Výsledek hlasování:

Pro:    21     / Proti:     0      / Zdržel se:   0

Usnesení přijato.

7. Návrh Závěrečného účtu za rok 2019, Zpráva   o výsledku    přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí Bruntálsko za rok 2019.

Účetní  svazku,  Petra  Hanelová  seznámila  členskou  schůzi  s návrhem  ZÚ za  rok  2019,
zprávou  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  DSO  Bruntálsko  za  rok  2019  a  účetní
závěrkou. Materiály byly zaslány všem s pozvánkou.

Návrh usnesení č. S02/07/2020

Členská  schůze  projednala  a  schvaluje  bez  výhrad  Závěrečný  účet  svazku  obcí
Bruntálsko za rok 2019, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
svazku obcí za rok 2019 a Zpráva revizní komise. Členská schůze schvaluje účetní
závěrku svazku obcí  Bruntálsko sestavenou  k  31.12.2019  a  celoroční  hospodaření
svazku obcí bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro:    21     / Proti:     0      / Zdržel se:   0

Usnesení přijato.

8.  Žádost  obce  Karlovice  o  udělení  výjimky  o  snížení  členských  příspěvků
z 15,- Kč na 4,- Kč/ občan. 

Žádost  o  udělení  výjimky  v  placení  členského  příspěvku  :  „Dobrý  den,  v  souladu  s
usnesením Zastupitelstva obce Karlovice č. 16/03/2020 ze dne 19. 5. 2020 podává starosta
Obce Karlovice žádost u udělení výjimky v placení členského příspěvku ze stávajících 15,00
Kč na obyvatele obce na 4,00 Kč na obyvatele obce. „ (zasláno DS 3.6.2020).

Diskuze:

Květa Kubíčková připomíná přijaté usnesení  č. S01/07/2020/B ve věci udělené výjimky pro
Bruntál  ve  znění  :  Členská  schůze  rozhodla  schválit  výjimku  úhrady  rozdílné  výše
členských příspěvků formou usnesení členské schůze.



6

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  dalšího
projednání podmínek spolupráce mezi oběma stranami, pouze pro rok 2020.

Dle  stanov  jsou  obce  povinné  uhradit  výši  schváleného  příspěvku  na  základě  schválení
usnesením členské schůze.

Bruntálu byla výjimka schválena do konce roku 2020 s tím, že dále bude rozhodnuto na
základě výsledku společného jednání, které proběhne do 1.9.2020.

K. Kubíčková doporučuje vyčkat na výsledky jednání a rozhodnout o výjimce na čl. schůzi
v září  2020.  Dozvíme  se  výsledek  jednání  a  posoudíme  možné  formy  kompenzace  čl.
příspěvku Bruntálu. V tuto chvíli nemá smysl další výjimky udělovat. Bruntál nyní poskytuje
zdarma  nájmy  k jednání  a  schůzkám členům svazku,  rovněž  tak  máme zdarma  sídlo  a
jednací místnost na MASHJ, což hradí Bruntál. Částečně poskytuje zdarma občerstvení na
členské schůze. Máme určité závazky, které jsme si odhlasovali.

Diskuze:

M. Henč : „Do konce roku schůzka proběhne“.

I. Kučerová  : „Je zvláštní, že výši členských příspěvků už měly obce v rozpočtu, proč teď
žádají o výjimky? Můžeme jednat, ale za mě, výjimky nejsou dobrá cesta. Za prvé si musíme
říct zda-li chceme svazek udržet ano, ne ? Za druhé, pak se bavme o výši příspěvku, který
bude  akceptovatelný pro všechny“.

P. Kopínec : souhlasí, že schválená výjimka Bruntálu byla spouštěčem a bylo to špatně od
prvopočátku.

I. Kučerová :  „ Obce si schválily navýšení příspěvků a bylo jasné, že Bruntál byl od začátku
proti. Avizovali, že to neprojde.

P. Kopínec :  „ Bruntál je největší, ale musíme přistupovat ke všem stejně“.

D. Skotnicová : „Založení DSO byla iniciativa Bruntálu a doprošování mi jde přes zuby. Od
poslední členské schůze se žádná schůzka s Bruntálem nekonala.“

M. Henč : „Ano, Bruntál byl zakladatelem svazku s nějakou vizí, ale nikdo nepředpokládal,
že svazek bude fungovat v takových dimenzích (má svého manažera atd,) a finanční nároky
budou  takto  stoupat.  Dále  uvádí,  že  město  Bruntál  vynakládá  navíc  (po  odečtení  všech
nákladů)  na činnost  státní  správy 12,4 mil.  Kč,  které musí  dokrývat  z vlastních příjmů a
vzhledem  k poměru  výše  obyvatel  Bruntál  a  ORP  (přibližně  polovina),  se  podílí  na
financování obcí ve výši cca 6 mil. Kč. Tedy v rámci služby státní správy, které město obcím
poskytuje“.

P. Kopínec : „Navrhuji,  aby to bylo vyřešeno tak, aby měly obce možnost odstoupení ze
svazku.  Uvažovali  jste  o  vrácení  příspěvků  na  původní  výši  a  hledali  jste  jiné  zdroje
financování ? Platíme do dalších spolků( Euroregion Praděd, MASHJ,  SMO) a příspěvek na
Bruntálsko  je nejvyšší.

Manažerka Kubíčková: „Upozorňuji,  že lhůtu pro podání žádosti o ukončení členství řeší
Stanovy svazku Bruntálsko. Museli bychom nejdříve provést změnu stanov. Dále upozorňuji,
že svazek má závazky, které jsou odhlasovány členskou schůzí a proto není možné jej ještě
několik let zrušit. K těmto závazkům se členské obce zavázaly. Jinými zdroji financování se
sám výbor nezabýval a nebyl mu tento úkol uložen ani členskou schůzí. Srovnávání výše
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příspěvku se sdruženími, které byly uvedeny není na místě a to vzhledem k tomu, že jejich
hlavním zdrojem financování jsou finance poskytnuté na svou činnost i ze zdrojů EU ve výši
95 % .

M. Henč mluvil o jiných zdrojích ve srovnání s DSO Rýmařovsko.

J. Palubčík : „ Otázka, zda zůstaneme na 15,- Kč nebo snížíme “ ?

P. Kopínec  dává návrh, aby svazek netrval na 3. měsíční výpovědní lhůtě.

K. Kubíčková : „ Nelze hlasovat proti stanovám. Muselo by dojít k jejich změně“.

Doporučuji stanovit termín další čl. schůze na 8.9.2020. Do této doby proběhne jednání
s Bruntálem, můžeme změnit výší čl. příspěvků na rok 2021  a zároveň dodržíme možnost
tříměsíční výpovědní lhůty pro případné ukončení členství.

Doporučuji schválit termín příští členské schůze v bodě č. 14. Různé.

Návrh 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.

Výsledek hlasování:

Pro:     21    / Proti:  0   / Zdržel:   0

Usnesení přijato

9. Žádost  města Vrbno pod Pradědem o udělení výjimky v placení členského
příspěvku.

Žádost: datovaná 5.3.2020
„Vážený pane předsedo, žádáme Vás o udělení výjimky v placení členského příspěvku ze
stávajících 15 Kč/os. na 4 Kč/os. až do doby vyřešení výše členských příspěvků všech členů
DSO  Bruntálsko.  Tuto  žádost  zasílám  na  základě  pověření  Rady  města  Vrbna  pod
Pradědem unesení č. 0855/RM/22/2020.“
Diskuze:
Bez diskuze

Návrh 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.

Výsledek hlasování:

Pro:    21     / Proti:  0   / Zdržel:   0
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Usnesení přijato

10. Žádost o ukončení členství obce Nové Heřminovy z DSO Bruntálsko.

K. Kubíčková -  Žádost  o  ukončení  členství  v DSO - obec Nové Heřminovy (zasláno e-
mailem na adresu manažera 9.6.2020).
Stanovy  se  tímto  zabývají  v čl.  V.  Členství  ve  svazku.  K.  Kubíčková  přečetla  podmínky
členství  a jeho zániku. Vzhledem k tomu, že Nové Heřminovy do dnešního dne neuhradily
členské příspěvky, porušily stanovy a čl. schůze může sama členství ukončit. Obec však
není zbavena povinnosti uhradit čl. příspěvky za daný rok v žádné z variant.
Diskuze:
Richard  Šanda informoval  o  jednání  se  starostou  obce  Nové  Heřminovy  a  důvodech
vystoupení ze svazku, zejména nevyužívání služeb a nabízených aktivit. V neposlední řadě
také zaměření pozornosti obce Nové Heřminovy na problematiku stavby přehrady.

Návrh 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. 

Výsledek hlasování:

Pro:    21     / Proti:  0   / Zdržel:   0

Usnesení přijato

11. Schválení strategického dokumentu svazku  Bruntálsko.
K. Kubíčková seznámila s aktualizací strategie.

Návrh usnesení č. S02/11/2020

Členská schůze  byla seznámena s aktualizaci strategického dokumentu  a schvaluje
strategii pro rok 2020-2023.

Výsledek hlasování:

Pro:   21     / Proti:  0   / Zdržel:   0

Usnesení přijato

12. Zařazení dobrovolného svazku obcí Bruntálsko do projektové žádosti OPZ

z důvodu tvorby nových webových stránek.

K. Kubíčková zdůvodnila zařazení DSO Bruntálsko do projektové žádosti ve věci pořízení
nových webových stránek ) viz. Bod 4. Zpráva o činnosti výboru).

Návrh usnesení č. S02/12/2020
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Členská schůze  byla seznámena s důvody zařazení DSO do projektové žádosti OP
Zaměstnanost  v rámci pořízení nových webových stránek a souhlasí se zapojením a
záměrem pořízení nových webových stránek.

Výsledek hlasování:

Pro:   21      / Proti:  0   / Zdržel:   0

Usnesení přijato

13.  Změna časového harmonogramu realizace aktivit projektu Bruntálsko se

představuje, vzdělává a inspiruje II.

Realizace  a  organizace  projektu  Bruntálsko  se  představuje,  vzdělává  a
inspiruje.
K.  Kubíčková  požádala  výbor  o souhlas  se  změnou  časového  harmonogramu  realizace
projektu Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II.
(podmínkou  realizace  je  schválení  projektové  žádosti  Ministerstvem  místního  rozvoje)
Důvodem  je  nejistota  v souvislosti  s pandemií  Covid-19  a vyhlášenými  opatřeními
příslušných  orgánů.  Dotazem  na  MMR dostala  odpověď,  že  žádosti  posuzovány  budou
a termín realizace je možno zvolit až do 31.12.2021.
Vzhledem k tomu, že jsme dle stávajícího harmonogramu měli realizovat školení již v červnu,
ale není možné zajistit školící místnost, na základě uzavření restaurací a zajištění přijatých
opatření,  navrhuje  termíny  zrušit  a nově nastavit  takto: Vyčkat  na výsledky  hodnocení
žádosti cca do konce června a v případě uspění zorganizovat školení na podzim roku
2020. Ostatní aktivity se přesunou do roku 2021. V souvislosti s touto změnou budeme
muset podat žádost o změnu časové realizace projektu na MMR.

Návrh usnesení č. S02/13/2020                                                                               

Členská schůze  byla seznámena s důvody změny časového harmonogramu realizace
aktivit projektu Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II.

Výsledek hlasování:

Pozn.: 1 zástupce čl. obce odchází k telefonu

Pro:   20      / Proti: 0     / Zdržel se:   0

Usnesení přijato

Pozn.: 1 zástupce čl. obce se vrací, počet přítomných 21

14. Převedení pravomoci členské schůze na výbor ve věci podepsání smluv a
přijetí  dotace Podpora venkovské pospolitosti  a spolupráce na rozvoji  obcí-
projekt Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II.

Návrh usnesení č. S02/14/2020
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Členská schůze  pověřuje výbor, v případě schválení projektové žádosti k financování,
k podepsání  smluv  a  přijetím  dotace  v rámci  projektu  Bruntálsko  se  představuje,
vzdělává a inspiruje II.

Výsledek hlasování:

Pro:    21     / Proti:     / Zdržel:   0

Usnesení přijato

15. Různé.
Schválení termínu konání 3. Členské schůze Bruntálsko

Návrh usnesení č. S02/15/2020

Členská schůze schvaluje termín konání 3. Členské schůze svazku Bruntálsko na den
8.9.2020.

Výsledek hlasování:

Pro:   21      / Proti:  0   / Zdržel:   0

Usnesení přijato

16. Závěr.

Předseda svazku obcí ukončil schůzi s poděkováním za účast a spolupráci.

V Bruntále 12.06.2020 Zapsala :    Petra Hanelová

Ověřil dne :                                                   Radomír Tománek             
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