
Zápis 4. ČLENSKÉ SCHŮZE BRUNTÁLSKO

Termín: 3.12. 2021, 9:00 hod.

Místo: GRAND  PUB, Alšova 972/11, Bruntál.

Návrh programu členské schůze: 

  1.   Úvod – procedurální záležitosti.                                                                    
  2.   Schválení zápisu z čl. schůze 24.09.2021.
  3.   Schválení programu členské schůze. 
  4.   Kontrola plnění usnesení.
  5.   Informace o činnosti Výboru DSO.
  6.   Informace o stavu  účtu Bruntálska.
  7.   Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření v roce 2021.
  8.   Zpráva revizní komise.
  9.   Návrh rozpočtu na rok 2022.
10.   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025. 
11.   Pověření výboru ke schvalování rozpočtových změn v roce 2022.
12.   Finální verze Strategie rozvoje DSO Bruntálsko.
13.   Založení společného dotačního programu obcí pro zajištění a  provoz zdravotnických 
         služeb v regionu (Akční plán Strategie rozvoje DSO Bruntálsko).
14.   Schválení podání žádosti o dotaci z programu  Podpora obnovy a rozvoje venkova
         Moravskoslezského kraje  2022, dotační titul 2, „Odborné poradenství pro obce ve
         svazku obcí Bruntálska 2022“. 
15.   Pověření výboru k úkonům a podpisu v souvislosti s žádosti o dotaci MSK do programu
         Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022, dotační titul 2,
         „Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálska 2022“.
16.   Závěrečné vyúčtování krajské Individuální dotace na projekt „Lodní doprava na Slezské 
         Hartě“.
17.   Závěrečné vyúčtování  dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
         Moravskoslezského kraje 2021, dotační titul „Odborné poradenství pro obce ve svazku
         obcí Bruntálska 2021“
18.   Informace o vyrovnání majetkového podílu mezi svazkem Bruntálsko a obcí Roudno, 
         která ukončila členství k 31.12. 2021.
19.   Diskuze, různé – Informace o možnosti modernizace webových stránek v souladu s
         legislativou a možností následné správy (p. Jandíková - obecní weby).
20.   Závěr.

Ad. 1 Úvod – procedurální záležitosti. 

Předseda  svazku  Bruntálsko  Richard  Šanda  přivítal  přítomné  zástupce  členských  obcí  a 
pověřil vedením členské schůze Květu Kubíčkovou.
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Květa   Kubíčková konstatuje, že z celkového počtu 25. členů je přítomných 14 členů a jsou 
doloženy 2 plné moci k zastupování  a hlasování  při  jednání,  celkem 16 hlasujících členů. 
Omluveni:  Daniela Skotnicová (Staré Heřminovy), Iveta Kučerová (Valšov) plná moc udělena 
Stanislavě Slovákové, Petr Kopínec (Vrbno pod Pradědem) plná moc udělena Aleně Mátéové.

Dále navrhuje ověřovatelem zápisu Ing. Josefa Havlíka, zapisovatelkou  Petru Hanelovou a 
sčitatelem Bc. Martina Henče. Navržení vyslovili souhlas.

Diskuze:
Bez diskuze.

Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení č. S04/01/2021
Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty do funkce  ověřovatele zápisu – Ing. Josef 
Havlík,  zapisovatelky – Petra Hanelová, sčitatele – Bc. Martin Henč.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 2 Schválení zápisu z čl. Schůze 24.9.2021.

Květa   Kubíčková  se  dotazuje  ověřovatele  Bedřicha  Buťáka  na  správnost  zápisu  ze 3.  čl. 
schůze roku 2021. Pan Bedřich Buťák  konstatuje, že neshledal v zápisu nedostatky.

Diskuze:
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S04/02/2021
Členská schůze schvaluje  zápis z členské schůze konané dne 24.09.2021.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 3  Schválení  návrhu programu členské schůze.

Květa Kubíčková seznamuje  přítomné s programem schůze a dotazuje  se,  zda má někdo 
připomínku  nebo  doplnění.  Navrhuje  odstranit  bod  č.  15  a  hlasování  o  pověření  úkonů 
v rámci žádosti o dotaci včetně následných úkonů v případě schválení dotace připojit k bodu 
č. 14.

2



Jiný návrh nebyl podán. 

Návrh usnesení č. S04/03/2021
Členská  schůze  schvaluje  program  schůze  dle  předloženého  návrhu,  včetně  odstranění 
bodu č. 15 a hlasování o obsahu bodu č.15 provést v rámci bodu č. 14.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 4 Kontrola plnění usnesení.

Projektová manažerka uvádí:
- Členská schůze uložila výboru usnesením č. S03/07/2021 projednat se zpracovatelem 

SMS služby s.r.o. prodloužení lhůty pro dodání finální verze do 30.11.2021 a uzavřít 
dodatek.
                                                                                         Splněno.

Diskuze:
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S04/04/2021
Členská schůze byla seznámená s plněním usnesení.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 5  Informace o činnosti výboru DSO Bruntálsko.

Výbor se sešel od konání poslední členské schůze Bruntálska  11.11. 2021. 

- schválil návrh programu členské schůze,

- byl seznámen s konáním on-line jednání se zástupcem zpracovatele Strategie rozvoje 
DSO Bruntálsko s p. Komárkem, za svazek Bc. Martinem Henčem, za město Bruntál 
Hanou Šutovskou a za DSO Bruntálsko Květou Kubíčkovou,

- byl seznámen s návrhem záměru na založení společného dotačního programu obcí pro 
zajištění a provoz zdravotnických služeb v regionu,

- souhlasí  s projednáním  záměru  a  pověřením  výboru  členskou  schůzí  přípravou 
dotačního programu pro zajištění a provoz zdravotnických služeb v regionu,
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- byl seznámen s nedostatky v rámci propagace DSO Bruntálsko a v souvislosti s tím na 
změnu návrhu rozpočtu na rok 2022,

- souhlasí s navýšením návrhu rozpočtu na rok 2022 v položkách 5139 - nákup materiá-
lu, 5173 - cestovní náhrady a 5175 – pohoštění,

- jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda - Iveta Kučerová (Valšov), členy 
komise - Alena Mátéová (Široká Niva), Petra Hanelová (DSO), 

- členové výboru se účastnili 14.10.2021 jednání se zástupkyní  SMO p. Vladykovou na 
MěÚ  v Bruntále,  která  je  informovala  o  záměrech  možných  změn  právní  formy 
dobrovolných svazků obcí na společenství obcí. V této souvislosti také na spolupráce 
svazku,

- dne 15.10.2021 se výbor zúčastnil  konference v Karlové Studánce s předsednictvem 
MSK SMS ČR. Diskuze o potřebách obcí, nových záměrech SMS ČR, 

- dne 9.11.2021 proběhlo jednání na obecním úřadě Moravskoslezského Kočova k ZAV, 
zprávě a vyúčtování  projektu Lodní doprava na Slezské Hartě.  Přítomní :  Ing.  Josef 
Havlík, účetní paní Pavlíková za Mikroregion Slezská Harta a Květa Kubíčková a účetní 
paní Hanelová za svazek Bruntálsko.

Diskuze:
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S04/05/2021
Členská schůze byla seznámena s činností výboru Bruntálsko.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 6  Informace o stavu  účtu Bruntálska.  

Petra Hanelová uvedla, že zůstatky na účtech Bruntálska jsou ke dni 2.12. 2021 na účtu KB  
583.611,- Kč a na účtu ČNB 450,57 Kč.

Diskuze:
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S04/06/2021
Členská schůze byla seznámená se stavem zůstatku na účtech svazku Bruntálsko.

Výsledek hlasování:
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Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 7 Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření v roce 2021.

K. Kubíčková uvedla, že v tomto roce  byla kontrola, vzhledem k pandemickým opatřením, 
realizována distanční formou.
P. Hanelová uvedla, že přezkoumání proběhlo 23.11. 2021 se závěrem, že nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky a tudíž není třeba přijímat žádná opatření k nápravě chyb a nedostatků.

Návrh usnesení č. S04/07/2021
Členská schůze byla seznámená s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 8 Zpráva revizní komise.

Předsedkyně revizní  komise Alena Mátéová seznámila členskou schůzi  se zprávou revizní 
komise.
Komise zasedala dne 25.11. 2021, zaměřila se na kontrolu účetních dokladů, plnění rozpočtu, 
dodržování  usnesení  orgánů  svazku  se  závěrem,  že  neshledala  nedostatky.  V  evidence 
zveřejňování  dokumentů  na  úředních  deskách  členských  obcí  je  třeba  doplnit  chybějící 
potvrzení obcí o zveřejnění a vzetí na vědomí návrhu Závěrečného účtu za rok 2020.

Návrh usnesení č. S04/08/2021
Členská schůze byla seznámená se Zprávou revizní komise. 

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 9 Návrh rozpočtu na rok 2022.

K. Kubíčková uvedla, že v souladu s projednáním návrhu rozpočtu na rok 2022 výborem je 
členským  obcím  předkládán  rozpočet,  který  je  oproti  roku  2021  navýšen  v některých 
položkách.
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Požádala výbor o toto navýšení v souladu s potřebou zajištění plnění správného fungování  a 
činnosti svazku Bruntálsko dle stanov, nové strategie rozvoje v oblasti jeho propagace, nové 
webové  stránky.  Stále  se  svazek  zaštiťuje  propagačními  dárky  členských  obcí  a  vlastní 
propagační  materiál  svazek  nemá.  Nákup  drobného  majetku  (pracovní  nástroje  pro 
management  svazku  -  mobil,  scanner,  PC,  tiskárna),  vzdělávání,  občerstvení,  cestovní 
náhrady.  Pro rok  2022 je  k navýšení  zmiňovaných  položek  rozpočtu  využita  rezerva z  let 
minulých. I tak je rozpočet pro chod svazku nedostatečný. V roce 2022 proběhnou volby do 
vedení  DSO  Bruntálsko,  pravděpodobně  změna  personálního  obsazení  zaměstnanců 
managementu atd. Pro rok 2023 bude nutné přehodnotit stránku příjmů.

Diskuze:
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S04/09/2021
- Členská schůze byla seznámená s návrhem rozpočtu pro rok 2022. 
- Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2022  ve výši příjmů 251.400,- Kč, ve výši 

výdajů 281.200,-  Kč a ve výši  financování 29.800,- Kč.                                

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 10  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025. 

K. Kubíčková uvedla, že předkládá ke schválení  návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 
roky 2023 -2025, který bude aktualizován dle potřeb a aktivit svazku.

Diskuze:
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S04/10/2021
- Členská schůze byla seznámená s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2023 - 2025. 
- Členská schůze schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025. 

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 11 Pověření výboru ke schvalování rozpočtových změn v roce 2022.
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K.  Kubíčková  uvedla,  že  pro  rok  2022  je  nutné  znovu  pověřit  výbor  svazku  Bruntálsko 
schvalováním rozpočtových změn, které spadá do kompetence členské schůze.  Vzhledem 
k operativnímu jednání a organizaci činností a dlouhým časovým prodlevám mezi členskými 
schůzemi se toto pověření v minulých letech osvědčilo.

Návrh usnesení č. S04/11/2021
Členská schůze pověřuje výbor ke schvalováním rozpočtových opatření v roce 2022.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 12  Finální verze Strategie rozvoje DSO Bruntálsko.

K. Kubíčková uvedla, že se opět vracíme ke schvalování Strategie rozvoje DSO Bruntálsko. 
Poslední úprava a vysvětlení  pojmů, oprava gramatických chyb a ponechání projektových 
záměrů  členských  obcí  ve  formě  přílohy  strategického  dokumentu.  Dokument  již  prošel 
konečnou úpravou a je připraven ke schválení členskou schůzí.

Diskuze:
R.  Tománek  konstatuje,  že  spousta  věcí  (záměrů  obce)  ze  strategie  vypadla,  např.  ČOV, 
oprava KD a další, trvá na tom, aby bylo doplněno.
K. Kubíčková reagovala, že všichni byli několikrát vyzváni, aby své návrhy a připomínky podali 
a dokument doplnili. Pan Tománek odpověděl, že komunikoval přímo s panem Komárkem, 
komunikaci může doložit, a stejně doplněno nebylo.
M. Henč uvedl, že jednotlivé záměry obcí jsou z tohoto důvodu uvedeny v samostatné příloze 
Strategického rozvoje DSO Bruntálsko, jde o živý dokument a příloha se bude aktualizovat dle 
potřeb jednotlivých obcí. Důležité jsou zejména prioritní oblasti strategie.
B. Buťák se připojil  k diskuzi s tím, že i za Leskovec nad Moravicí nejsou ve strategii uvedeny 
záměry obce, které bude zastupitelstvo v jejich strategii nyní schvalovat.
K. Kubíčková uvedla, že v době tvorby strategie svazku se vycházelo ze stávajících strategií 
obcí,  které  mohly být odlišné od současných potřeb, proto se bude příloha organizovaně, 
např.  1x  ročně  aktualizovat.  Přítomným  sdělila,  že  po  schválení  dokumentu  doplní  číslo 
usnesení  a  schválený  strategický  dokument  rozešle  obcím,  aby  ho  zveřejnili  na  svých 
webových stránkách, popř. s ním seznámili zastupitelstva.
 
Návrh usnesení č. S04/12/2021
Členská schůze:
- byla seznámena se změnami v dokumentu Strategie rozvoje DSO Bruntálsko
- schvaluje Strategii rozvoje DSO Bruntálsko na období 2022 – 2024
- doporučuje obcím  podat  návrh  na  aktualizaci  přílohy  č.  1  Strategie  rozvoje  DSO 

Bruntálsko na členské  schůzi v březnu 2022.
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Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 13  Založení společného dotačního programu obcí pro zajištění a  provoz 
zdravotnických  služeb  v regionu  (Akční  plán  Strategie  rozvoje  DSO 
Bruntálsko).

K. Kubíčková uvedla, že v souladu s Akčním plánem strategie předkládá k projednání záměr 
na společný dotační program. Požádala místopředsedu Bc. Martina Henče o komentář.
M. Henč :
seznámil  přítomné  s  filozofií  dotačního  programu,  budou  vytipovány  lékařské  odbory - 
ortopedie,  stomatologie,  psychiatrie,  atd.,  které  splňují  podmínky  potřebnosti  v  dané 
lokalitě, tito lékaři by pak za určitých podmínek, které je nutno ještě prodiskutovat na kraji a 
s  právníky,  mohli  získat  dotaci  na  ordinaci,  vybavení,  mzdové  náklady  apod.  co  bude  v 
dotačním programu zahrnuto. 
K. Kubíčková uvedla, že vzhledem k tomu, že by se jednalo o dotační program svazku obcí, je 
jasné, že tyto výhody, služby jsou určeny  a měly by být dostupné občanům členských obcí. 
Pro  realizaci  příprav  dotačního  programu  bude  potřeba  vytvořit  pracovní  skupinu,  sama 
navrhla Martina Henče a přítomné požádala o podání dalších návrhů.
M. Henč uvedl,  že paní Hana Šutovská,  jako autorka tohoto,  by chtěla být nápomocná a 
účastná při realizaci příprav. 

Návrh usnesení č. S04/13/2021
Členská schůze:
- byla  seznámena  s obsahem,  významem  a  návrhem  pracovních  postupů  v  rámci 

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

- schvaluje  realizaci  příprav  dotačního  programu  obcí  pro  zajištění  a  provoz 
zdravotnických služeb v regionu

- souhlasí se stanovením pracovní skupiny v počtu 5 členů
- schvaluje  návrh  členů  pracovní  skupiny  pro  vytvoření  podmínek  a  pravidel  a 

financování  společného  dotačního  programu  obcí  pro  zajištění  a  provoz 
zdravotnických služeb v regionu ve složení :

vedoucí skupiny : Bc. Martin Henč
členové : Pavel König, Taťána Svobodová, Jan Božovský, Radomír Tománek
a konzultant : Hana Šutovská

ukládá  výboru  spolupracovat  s pracovní  skupinou  pro  založení  společného  dotačního 
programu obcí pro zajištění a  provoz zdravotnických služeb v regionu.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.
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Ad.  14  Schválení  podání  žádosti o dotaci  z programu  Podpora  obnovy  a 
rozvoje  venkova  Moravskoslezského  kraje  2022,  dotační  titul  2,  „Odborné 
poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálsko 2022“ a pověření  výboru k 
úkonům a podpisu v souvislosti s žádostí o dotaci MSK do programu  Podpora 
obnovy  a  rozvoje  venkova  Moravskoslezského  kraje  2022,  dotační  titul  2, 
„Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálsko 2022“.

K.  Kubíčková  informovala  přítomné  o  vyhlášeném  dotačním  programu  o  podmínkách 
programu  a  o  termínech  podání  žádosti.  Administrátorka  tohoto  programu  na  MSK  p. 
Bartošková informovala o schválení podmínek dotačního programu emailem dne 1.12.2021 a 
tato informace byla rozeslána také jednotlivým členským obcím. Svazek obcí má zájem na 
podání žádosti v max. finanční dotaci dle podmínek výzvy.

Diskuze:
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S04/14/2021
Členská schůze:
- byla  seznámena  s podmínkami  a  avizovaným termínem  podání  žádosti  o  dotaci 

Podpora obnovy  a rozvoje  venkova Moravskoslezského kraje 2022,  dotační  titul  2, 
„Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálsko 2022“, 

- schvaluje podání žádosti o dotaci MSK na projekt „Odborné poradenství pro obce ve 
svazku obcí Bruntálsko 2022“, 

- pověřuje  výbor  k úkonům  a  podpisu  smlouvy  v souvislosti  s  podáním  žádosti 
Podpora obnovy  a rozvoje  venkova Moravskoslezského kraje 2022,  dotační  titul  2, 
„Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálsko 2022“. 

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 15  Závěrečné vyúčtování krajské individuální dotace na projekt „Provoz 
lodní dopravy na Slezské Hartě“.

K. Kubíčková informovala o obsahu ZAV „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě“. Seznámila s 
výstupy projektu. 

Diskuze:
Ing. Josef Havlík zhodnotil provoz lodi Santa Maria, že i nadále budou usilovat o další její  
začlenění do „lodní flotily“ Slezké Harty, protože je pro mnohé větší atrakcí tato malá pirátská 
loď, zejména pro rodiny s dětmi, o čemž svědčí její vytíženost.
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Poděkoval svazku obcí Bruntálsko za podporu a spolupráci.

Návrh usnesení č. S04/15/2021
Členská schůze:

- byla seznámena s obsahem ZAV, výstupy projektu a termínem podání, ZAV projektu 
„Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě“.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 16  Závěrečné vyúčtování dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2021, dotační titul 2 „Odborné poradenství 
pro obce ve svazku obcí Bruntálsko 2021“.

K. Kubíčková informovala o obsahu ZAV projektu „Odborné poradenství pro obce ve svazku
obcí Bruntálska 2021“.

Diskuze:
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S04/16/2021
Členská schůze byla seznámena s obsahem ZAV, výstupy projektu a termínem podání ZAV 
projektu „Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálsko 2021“.

Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 17  Informace o vyrovnání majetkového podílu mezi svazkem Bruntálsko 
a obcí Roudno, která ukončila členství k 31.12. 2021.

P.  Hanelová  seznámila  s  předpokládanou  výši  podílu  v rámci  majetkového  vyrovnání 
souvisejícího s ukončením členství obce Roudno k 31.12. 2021.

Návrh usnesení č. S04/17/2021
Členská schůze:
- byla  seznámena  s  předpokládanou  výší  vypořádacího  podílu  mezi  svazkem  obcí 

Bruntálsko a obcí Roudno,
- schvaluje majetkové vypořádání s obcí Roudno, které  bude stanoveno poměrně dle 

členského příspěvku zaplaceného v  roce 2021 a  bude  vycházet  ze  stavu  vlastního 
kapitálu svazku zjištěného z účetní závěrky sestavené k 31.12. 2021.
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Výsledek hlasování:
Pro:   16     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad.  18   Diskuze,  různé  –  Informace  o  možnosti  modernizace  webových 
stránek v souladu s legislativou a možností následné správy (p. Jandíková – 
obecní weby).

K. Kubíčková poděkovala přítomným za pozornost a předala slovo paní Jandíkové, která poté 
přítomné seznámila s činností společnosti ANTEE, která nabízí komplexní webové služby a 
nastínila  přítomným,  jak  může  být   obcím  nápomocná  a  přínosná  při  tvorbě  a  správě 
obecních webů.

Ad. 19  Závěr.

Předseda svazku Richard Šanda poděkovat  přítomným za účast a ukončil  jednání  členské 
schůze v 11:30 hod.

Bruntál dne : 3.12. 2021                                                                               Zapsala:  Petra Hanelová

Ověřil/a dne:                                                                     
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