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Zápis 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BRUNTÁLSKO 

Termín: 14. 4. 2022  ve 13:00 hod.                                                                                         

Místo konání: MěÚ Bruntál, zasedací místnost Rady města Bruntál. 

Návrh programu členské schůze:  

1. Úvod – procedurální záležitosti.  

2. Schválení  zápisu z čl. schůze 03.12.2021. 

3. Schválení programu členské schůze.  

4. Informace o činnosti výboru DSO. 

5. Kontrola plnění usnesení. 

6. Informace o stavu  účtů  Bruntálska . 

7. Inventarizace k 31.12.2021 

8. Informace o podání ZAV lodní dopravy, ZAV na Odborné poradenství pro 

            obce svazku Bruntálsko 2021. 

      9.   Žádost o dotaci Odborné poradenství pro obce svazku Bruntálsko  

            2022/návrh smlouvy s MSK. 

    10.  Dotační program  pro zajištění a provoz zdravotnických služeb 

           v regionu DSO Bruntálsko. 

    11.  Realizace projektů Akčního plánu  Strategie rozvoje DSO Bruntálsko. 

    12.  Výroční zpráva  (106) rok 2021 

    13.  Diskuze, různé.  

    14.  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 24. členů je přítomných 16 
Omluveni:, Radka Chudová, Miroslav Novotný, Petr Kopínec, Jan Palubčík, Karel Batík, 
Stanislava Slováková, Ivan Fehérvári, Miroslav Prchlík. 
 
Dále navrhuje ověřovatelem zápisu Radomíra Tománka, zapisovatelkou  Květu Kubíčkovou, 
sčitatelem Martina Henče. Navržení vyslovili souhlas. 
Diskuze: 
Bez diskuze. 
 
Návrh usnesení č. S01/01/2022 
Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty do funkce  ověřovatele zápisu Radomíra 
Tománka, zapisovatelky – Květy Kubíčkové, sčitatele –  Martina Henče. 
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Výsledek hlasování: 
Pro:   16   / Proti:   0   / Zdržel se:  0   
Usnesení přijato. 
 

Ad. 2 Schválení zápisu z Členské schůze 03.12.2021 
Květa  Kubíčková se dotazuje ověřovatele Ing Josefa Havlíka na správnost zápisu ze 4. 
Členské schůze Bruntálsko, konané 3. 12. 2021. Ověřovatel konstatuje, že neshledal v zápisu 
nedostatky. 
Diskuze: 
Bez diskuze. 
 
Návrh usnesení č. S01/02/2022 
Členská schůze schvaluje  zápis členské schůze konané dne 3.12.2021 

Výsledek hlasování: 

Pro:  16   / Proti:  0  / Zdržel se:  0  

Usnesení přijato. 

 

Ad. 3  Schválení  návrhu programu Členské schůze Bruntálsko 

Květa  Kubíčková seznamuje přítomné s programem schůze a dotazuje se, zda má někdo 

připomínku nebo doplnění.  

Jiný návrh nebyl podán.  

Návrh usnesení č. S01/03/2022 

Členská schůze schvaluje program schůze.  

Výsledek hlasování: 

Pro:    16   / Proti:   0  / Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

 

Ad. 4  Informace o činnosti výboru DSO Bruntálsko 

Výbor se sešel od konání poslední členské schůze Bruntálska 2x - 17.1.2022 a 25.2.2022 

Výbor:  

- schválil návrh programu členské schůze konané dne 14.4.2022, 

- byl seznámen s obsahem  Výroční zprávy DSO Bruntálsko o poskytování informací za 

rok 2021, 

- byl seznámen  s výši podílů majetkového vyrovnán mezi svazkem Bruntálsko a obcí 

Roudno, která ukončila členství k 31.12.2021, 

- ukládá zaslat vypořádání podílu do konce ledna 2022. – splněno 
- byl seznámen s obsahem a datem podání:  
- závěrečné zprávy „Lodní doprava na Slezské Hartě“, 
- závěrečné zprávy „Odborné poradenství pro obce svazku Bruntálsko 2021“, 
- žádostí o dotaci „Odborné poradenství pro obce svazku Bruntálsko 2022“. 
- byl seznámen s metodikou již realizované dotace pro poskytování zdravotních služeb 

městem Bruntál, 
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- výbor uložil proj. manažerce oslovit zástupce kraje ve věci možné spolupráce 
(participace) na projektu.  
                                                                                           

Návrh usnesení č. S01/04/2022 

Členská schůze byla seznámena s činností Výboru Bruntálsko. 

Výsledek hlasování: 

Pro:   16   / Proti:  0   / Zdržel se:  0    

Usnesení přijato. 

 

Ad. 5 Kontrola plnění usnesení 
Proj. manažerka uvadí: 

Členská schůze uložila výboru usnesením  č. S04/13/2021 spolupracovat s pracovní skupinou pro 

založení společného dotačního programu obcí pro zajištění a provoz zdravotnických služeb v regionu.  

                                                                                                                                  Zahájeno 

Diskuze: 

Bez diskuze. 
 

Návrh usnesení č. S01/05/2022 

Členská schůze byla seznámená s plněním usnesení. 

Výsledek hlasování: 

Pro:   16   / Proti:  0   / Zdržel se: 0                     

Usnesení přijato. 

 

Ad. 6  Informace o stavu  účtu Bruntálska   
Květa Kubíčková uvedla zůstatky na účtech Bruntálsko ke dni  14.4.2022. 
KB - 536 588,00 Kč, ČNB - 410,57 Kč, celkem  536 998,57 Kč. 
Diskuze: 
Bez diskuze. 
 
Návrh usnesení č. S01/06/2022 

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

Výsledek hlasování: 

Pro:  16  / Proti:  0  / Zdržel se:  0 

Usnesení přijato. 

 

Ad. 7  Inventarizace k 31.12.2021 

K. Kubíčková seznámila přítomné s Inventarizací majetku a závazků svazku obcí Bruntálsko 

k 31.12.2021. (vyhláška č. 270/2010 Sb. a vnitro-organizační směrnice k inventarizaci). 

Inventarizační komise zahájila svou činnost 4.1.2022 a ukončila 14.1.2022. Nebyly zjištěny 

žádné odchylky od žádoucího stavu. 

Diskuze: 

Bez diskuze 
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Návrh usnesení č. S01/07/2022 

Členská schůze byla seznámená Inventarizací majetku a závazků svazku obcí Bruntálsko k 

31 :12.2021. 

Výsledek hlasování: 

Pro:  16 / Proti:  0   /  Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

 

8.   Informace o podání ZAV lodní dopravy, ZAV na Odborné poradenství pro 

      obce svazku Bruntálsko 2021. 

Kubíčková: ZAV obou realizovaných projektů byly hodnotící komisí kraje schváleny a finanční 

prostředky převedeny na účet Bruntálsko. 

Diskuze: 

Bez diskuze 

Návrh usnesení č. S01/08/2022 

Členská schůze byla seznámena s výsledkem závěrečných  vyhodnocení  projektů „ Lodní doprava 

na Slezské Hartě“ a „Odborné poradenství pro obce svazku Bruntálsko 2021“. Poskytovatelem 

dotace byl  Moravskoslezský kraj. 
Výsledek hlasování: 

Pro:  16  / Proti:    0   /  Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

 

9.    Žádost o dotaci Odborné poradenství pro obce svazku Bruntálsko  

       2022/návrh smlouvy s MSK. 
K. Kubíčková uvádí, že žádost podána v roce 2021, dotace byla schválená. Byl nám zaslán 

návrh smlouvy. Rovněž jsem si vyžádala z Finančního úřadu Bruntál a ČSSZ potvrzení o 

bezdlužnosti svazku obcí Bruntálsko. Dotace se poskytuje ve výši 50% celkových způsobilých 

výdajů tj. 60 000,-Kč. 

Diskuze: 

Bez diskuze 

Návrh usnesení č. S01/09/2022 

Členská schůze: 

- byla seznámená s vývojem podané žádosti o dotaci na manažera pro rok 2022.  

- Schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

- Pověřuje předsedu k podpisu smlouvy 

Výsledek hlasování: 

Pro:  16  / Proti:  0   /  Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 
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10. Dotační program  pro zajištění a provoz zdravotnických služeb 

       v regionu DSO Bruntálsko. 

Kubíčková : předkládám informace o průběhu jednání a jeho výsledcích. 
 Jednání na krajské úrovni:  
   „V rámci spolupráce s krajem jsem oslovila pana náměstka J. Kaniu. Na jeho žádost jsem 
zaslala 31.1. e-mailem náš záměr a návrh financování obcemi. Slíbil, že budou hledat 
možnosti, jak náš záměr podpoří a potom uděláme společnou schůzku. Dne 24. 2. 2022, jsem 
mu zaslala SMS, jak se věc na kraji posunula. Odepsal, že předal náměstkovi MUDr. 
Gebauerovi a MUDr. Ladislavu Václavcovi. Oba jsem hned kontaktovala. 
     V telefonickém rozhovoru s náměstkem zdravotnictví MUDr. Martin Gebauerem MHA, 
jsem probrala možnosti pomoci a podpory kraje a bylo mi sděleno, že v tomto roce nemá kraj 
takovou pomoc zahrnutou v rozpočtu. Co se týká dotace, tak by bylo možné čerpat v rámci 
vyhlášených dotací na podporu zdravotnictví ( např. vybavení). Ovšem tu si mohou zažádat 
konkrétní lékaři, nikoliv svazek Bruntálsko. Tam by mohla být od nás asi podpora v rámci 
administrativy žádosti atd.  
     Dále jsem hovořila s panem senátorem a ředitelem zdravotnického zařízení: SZZ Krnov 
MUDr. Ladislavem Václavcem. Jeho názor je, že není problém zajistit vybavení. Nemocnice 
nabízí stejné benefity, jako my. Problém je, že do našeho regionu nechtějí mladí lékaři 
nastoupit a žít tady. Dále, že je jich málo. Ani nemocnici se to nedaří. Dále informuji, že p. 
Kocián a p. Václavec organizují další zubaře do Vrbna pod Pradědem a Horního Benešova“.                                                                                                             
 
Bc. Martin Henč –předseda pracovní skupiny pro zdravotnictví  informuje o účasti pracovní skupiny 

na výborové schůzi, seznamuje přítomné s tabulkou výpočtů příspěvků obcí na dotaci zdravotnictví ve 

dvou možných variantách. 

A) ve výši 400 000,- Kč - obce 50% podle počtu obyvatel+ 50% podle počtu obcí a 50% uhradí 
Bruntál. 
 
B) ve výši 300 000,-Kč –výše příspěvku dle stejného výpočtu jako u varianty  A 
 
Zdůrazňuje, že v obou případech bude příspěvek města Bruntál ve výši 50 % celkové výše dotace. 

 

Diskuze: 

Obecně je vedena diskuze starostů o nezařazení tohoto výdaje do rozpočtu obcí a zda bude 
možné schválit příspěvek na dotaci zdravotnictví rozpočtovým opatřením. 
Kubíčková : „ Já si myslím, že bude třeba seznámit s tímto záměrem členy obecních rad a 
zastupitelstev, Mělo by to být nejpozději v měsíci červnu, kdy zastupitelé zasedají. Se 
Strategickým plánem rozvoje Bruntálsko, jehož součástí je také tento projednávaný bod, již 
seznámení byli.  
Dále navrhuji, aby výbor připravil návrh konkrétní výzvy plánované dotace, podmínky účelu 
dotace, doba realizace, návrh smluvního dokumentu a další“. 
 
Návrh usnesení č. S01/10/2022 

Členská schůze: 

- byla seznámená s průběhem příprav pro realizaci Dotačního programu  pro zajištění 

a provoz zdravotnických služeb v regionu DSO Bruntálsko. 

https://www.msk.cz/cs/kraj/zastupitelstvo/mudr--martin-gebauer--mha-3266
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- Doporučuje projednat financování záměru a jejich navrhovaných finančních podílů 

v orgánech obcí a měst. 

- Doporučuje výboru zahájit jednání s Moravskoslezkým krajem v rámci finanční 

podpory Dotačního programu  pro zajištění a provoz zdravotnických služeb v regionu 

DSO Bruntálsko na rok 2023. 

- Ukládá výboru zpracovat návrh konkrétní výzvy pro žadatele dotace. 
- Ukládá výboru zařadit bod jednání Dotačního programu  pro zajištění a provoz 

zdravotnických služeb v regionu DSO Bruntálsko na červnovou členskou schůzi roku 

2022. 

Výsledek hlasování: 

Pro:  16  / Proti:    0   /  Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

 
11.  Realizace projektů Akčního plánu  Strategie rozvoje DSO Bruntálsko. 

Viz. Akční plán: 

Kubíčková doporučuje zrealizovat nové webové stránky DSO-Bruntálsko 

Zahájit práce na zpracování studie cyklostezek na území Mikorojegionu, doporučuje pro 

tento záměr ustanovit prac.skupinu ( zařadit do ní i úředníky Stavebních úřadů).  

Bude třeba zjistit  možnosti tras a vlastnictví pozemků……… 

Budeme dělat i strategii cestovního ruchu? Tato strategie je potřebná pro žádost o dotaci. Je 

to jedna z podmínek. 

Diskuze: 

Kubíčková: harmonogram postupů a činností bude projednán výborem svazku Bruntálsko. 

 

Návrh usnesení č. S01/11/2022 

Členská schůze: 

-  Schvaluje zahájení činností k realizaci záměru AP v roce 2022 

a) Studie Cyklostezky 

b) Strategie rozvoje CR 

c) Webové stránky DSO Bruntálsko 

Výsledek hlasování: 

Pro:  16  / Proti:   0  / Zdržel: 0   

Usnesení přijato 

 

12.  Výroční zpráva  (106) rok 2021 

Kubíčková informovala o obsahu Výroční zprávy za rok 2021 

Ad.1)   

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti: V průběhu roku 2021 neobdržel dobrovolný svazek obcí  Bruntálsko žádost  

o poskytnutí informací dle zákona 106/1999.  
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Ad.2)    

 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebyla podána žádná odvolání proti  

 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Ad.3)    

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Soud nepřezkoumal žádné 

 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

Ad.4)    

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  

Výhradní licence:  V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.  

Ad.5)   

 Počet stížností podaných podle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání 

 a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106/1999 Sb.: 

 Nebyly podány žádné stížnosti ke způsobu vyřizování žádostí o podání informací. 

Ad.6)   

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Povinnost poskytovat informace 

je ze zákona možné formou odpovědi na konkrétní žádost nebo prostým zveřejněním. 

Informace jsou zveřejňovány na úředních deskách členských obcí a úřední desce 

www.dsobruntalsko.cz. 

 

Návrh usnesení č. S01/12/2022 

Členská schůze byla seznámena s obsahem Výroční zprávy 

Výsledek hlasování: 

Pro:   16   / Proti:   0  / Zdržel: 0   

Usnesení přijato 

 

13.  Diskuze, různé. 

Zástupci MASHJ P.Elblová a Zdeněk Macrineanu, seznámili starosty s možností zapojit se do 

výzvy MŠMT –na podporu adaptačních aktivit  v oblasti podpory rozvoje dovedností v českém 

jazyce a volnočasové aktivity jazyce pro děti migrující z Ukrajiny.  

Jiří Krist informoval o vzniku spolku na Opavsku, zaměřeného na energetiku. Představil cíle 

společenstv ía příležitosti pro obce na Bruntálsku. Nabídnul možnost stát se členem spolku, 

nejpozději však do konce měsíce srpna 2022. 

 

14.  Závěr 

Předseda DSO Bruntálsko poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 
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Bruntál dne:  21.04  2022                                                   Zapsala:  Květa Kubíčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil/a dne:                                                                       Radomír Tománek 

                                                                                     starosta Rudná pod Pradědem                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Richard Šanda   

                                                                                                      předseda Bruntálsko 
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