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Zápis 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BRUNTÁLSKO 

Termín: 26.03. 2021, 9:00 hod. 

Místo: MěÚ Bruntál, zasedací místnost ZM Bruntál. 

Návrh programu členské schůze :  
 

1. Úvod – procedurální záležitosti.  

2. Schválení zápisu z čl. schůze 17.12.2020. 

3. Schválení programu členské schůze.  

4. Informace o činnosti výboru DSO. 

5. Kontrola plnění usnesení. 

6. Informace o stavu  účtu Bruntálska . 

7. Inventarizace k 31.12.2020 

8. Seznámení s průběhem a výsledky výběrového řízení UVZMR 01/2021 Strategický 

plán rozvoje dobrovolného svazku obcí Bruntálsko. 

9. Návrh smlouvy vítězné společnosti UVZMR 01/2021.  
10. Návrh Smlouvy o spolupráci a spolufinancování (strategický dokument). 
11. Výroční zpráva  (106) rok 2020. 

12. Zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Bruntálsko za rok 

2020 (doplněný bod) 

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 25. členů je přítomných 14 + 4 
zplnomocnění k  hlasování a schůze je usnášení schopná. Dále navrhuje ověřovatelem 
zápisu Radomíra Tománka (starosta Rudné pod Pradědem), zapisovatelkou  Petru 
Hanelovou, sčitatelem Martina Henče. 
 
Jiný návrh nebyl předložen. 
 
Návrh usnesení č. S01/01/2021 
Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty do funkce  ověřovatele zápisu- 
Radomíra Tománka,  zapisovatelky – Petru Hanelovou, sčitatele –  Bc. Martina Henče. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro:   18    / Proti:    0    / Zdržel se:   0 
Usnesení přijato. 
 

Ad. 2 Schválení zápisu z čl. schůze 17.12.2020 

 
Květa  Kubíčková se dotazuje ověřovatele na správnost zápisu ze 4. čl. schůze 2020. 
Ověřovatelka  Taťána Svobodová není fyzicky přítomna. Telefonicky konstatuje, že 
neshledala v zápisu nedostatky. 
Diskuze: 
Bez diskuze. 
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Ověřovatelka Taťána Svobodová neshledala v zápise nedostatky. 
 
Návrh usnesení č. S01/02/2021 
Členská schůze schvaluje  zápis členské schůze z 17.12.2020 
 

Výsledek hlasování: 
Pro:     18    / 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 zařadit bod Zpráva o přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Bruntálsko za rok 2020. Zpráva byla doručena po termínu 

zasedání výboru, který schválil program členské schůze. 

Jiný návrh nebyl podán 

Návrh usnesení č. S01/03/2021 
Členská schůze schvaluje program schůze se změnami dle předloženého návrhu. 
 

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

Ad. 4  Informace o činnosti výboru DSO Bruntálsko 

Výbor se sešel od konání poslední členské schůze Bruntálska  2.3.,17.3. a  26.3.2021. 

- schválil text a obsah UVZMR  Strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí  

Bruntálsko v plném rozsahu včetně jeho příloh, návrhu seznamu společností k 

zaslání výzvy o podání nabídky a časového harmonogramu, 

- stanovuje počet členů hodnotící komise nabídek UVZMR 01/2021 na 5 + 1 náhradník, 

dále jmenoval členy hodnotící komise včetně náhradníka, 

- byl seznámen s podáním monitorovací zprávy v rámci udržitelnosti projektu 

Kompostéry pro DSO Bruntálsko za rok 2020 a provedenou platbou za zpracování 

společnosti Valfia a.s., 
 

- byl seznámen s ukončením a vyúčtováním projektu“Odborné poradenství pro obce ve 

svazku obcí Bruntálska 2020“, 
 

- byl seznámen s podáním průběžného vyúčtování dotace MSK Lodní doprava na 

Slezské Hartě 2020, která byla podána v termínu do 15.1.2021 dle smlouvy 

s poskytovatelem dotace, 
 

- byl seznámen s Výroční zprávou svazku obcí Bruntálsko o poskytování informací za 

rok 2020 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 

doporučil Členské schůzi Bruntálska její schválení, 
  

- byl seznámen s průběhem a výsledkem jednání hodnotící komise, 
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- schválil pro realizaci strategického dokumentu nejvýhodnější nabídku společnosti 

SMS Služby s.r.o. V Rovinách 934/40, Praha 4, 140 00, doplnit IČ: 06784771, 

- byl seznámen s návrhem Smlouvy o spolupráci a financování, 

- uložil manažerovi zajistit zpracování tabulky výše jednotlivých finančních podílů 

partnerů ve formě přílohy k smlouvě do doby konání členské schůze, 

- schválil  RO č.1 /2021 příjmů a výdajů ve výši  235 950,-Kč, (cena za tvorbu 

strategického dokumentu). 

- Schválil RO č.2/2021, příjmy ve výši 48 000,- (dotace MSK „Odborné poradenství pro 

obce ve svazku obcí Bruntálsko na rok 2021) a financování – 48 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. S01/04/2021 
Členská schůze byla seznámena s činností výboru Bruntálsko 

 

Výsledek hlasování: 
Pro:    18       / Proti:     0   / Zdržel se:   0                                                                        

Usnesení přijato. 

 

Ad. 5 Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. S03/13/2020/A 

Členská schůze: 

uložila výboru zajistit prezentaci dvou společností, které byly osloveny poptávkou rámcové 
cenové kalkulace na zpracování strategického dokumentu pro Bruntálsko, 
 
Kubíčková: prezentace byly dohodnuty se společností  SMS-služby, s.r.o a Profaktum s.r.o. 

Vzhledem k nezlepšení pandemie byly nakonec prezentace online 20.1.2021 SMS-služby, 

s.r.o  a  9.2. 2021 Profaktum s.r.o.  

                                                                                          Úkol splněn 

 

Návrh usnesení č. S01/05/2021 
Členská schůze byla seznámená s plněním usnesení. 
 

Výsledek hlasování: 
Pro:   18     / Proti:   0    / Zdržel se:   0                           

Usnesení přijato. 

 

Ad. 6  Informace o stavu  účtu Bruntálska   
 
Petra Hanelová uvedla, že zůstatek na účtu Bruntálsko je ke dni  25.3.2021 na účtu KB 
332.592,- Kč a na účtu ČNB 540,57 Kč. 
 
Návrh usnesení č. S01/06/2021 
Členská schůze byla seznámená se stavem zůstatku na účtech svazku Bruntálsko. 
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Výsledek hlasování: 
Pro:   18    / Proti:    0   / Zdržel se:   0 
Usnesení přijato. 

 

Ad. 7 Inventarizace k 31.12.2020 

 
Petra Hanelová seznámila s výsledky inventarizace k 31.12.2020. 

Návrh usnesení č. S01/07/2021                                                                                    

Členská schůze : 

- byla seznámena s výsledky inventarizace k 31.12.2020   

- schvaluje  Inventarizační zprávu za rok 2020 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:   18   / Proti:    0    / Zdržel:   0 

Usnesení přijato. 

 

Ad. 8 Seznámení s průběhem a výsledky výběrového řízení UVZMR 01/2021 

Strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí Bruntálsko 

Diskuze: 
K.Kubíčková popsala a zdůvodnila  v krátkosti průběh a činnosti provedené v souvislosti 
s výběrovým řízením, s odkazem na zaslané dokumenty ke schůzi. 
 
Návrh usnesení č. S01/08/2021 

Členská schůze byla seznámena s průběhem a výsledkem výběrového řízení UVZMR 

01/2021 Strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí Bruntálsko 

 

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

 
Ad. 9 Návrh smlouvy vítězné společnosti UVZMR 01/2021  

Kubíčková:  v dokumentech jste obdrželi návrh smlouvy mezi svazkem Bruntálsko a SMS, 
s.r.o. Dnes by měla členská schůze schválit její znění a odsouhlasit její uzavření, které stvrdí 
podpisem náš pan předseda. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ BRUNTÁLSKO 
Diskuze: 
Martin Henč uvádí, že předal návrh smlouvy ke kontrole právnímu oddělení. Květa 
Kubíčková uvádí, že neshledala žádné nedostatky a smlouva naplňuje všechny požadavky 
zadávací dokumentace, což bylo zkontrolováno také hodnotící komisí. 
 
Návrh usnesení č. S01/09/2021                                                                                       

Členská schůze: 

- byla seznámena s návrhem Smlouvy o zpracování strategického plánu 

dobrovolného svazku obcí Bruntálsko, 
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- rozhodla o uzavření Smlouvy o zpracování strategického plánu dobrovolného  

svazku obcí Bruntálsko a pověřuje předsedu svazku k podpisu. 

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

Ad. 10 Návrh Smlouvy o spolupráci a spolufinancování 
 

Diskuze: 

Kubíčková: Obdrželi jste návrh smlouvy na spolupráci a financování nákladů na zpracování 

strategie. Smlouvu je nutné uzavřít z důvodu závazku uhradit finanční podíl jednotlivých obcí 

(Partnerů). Tímto bude naplněna povinnost příslibu financování což je v souladu s přijatým 

RO č. 1/ 2021. Upozorňuji, že pokud se nezapojí všechny obce, bude třeba přepočíst tabulku 

jednotlivých podílů. U tabulky je uveden výpočet se zaokrouhlením na celé koruny směrem 

dolů nebo směrem nahoru.  Doporučuji, abyste nyní připomínkovali a projednali jsme 

smlouvu už jako konečné znění. Pokud budete projednávat její uzavření v některém 

z orgánů obce, tento musí vzít její znění na vědomí. Po této schůzi Vám zašlu smlouvu ve 

schváleném znění. 

Vzhledem k tomu, že budeme hotový strategický dokument schvalovat zřejmě v září, 

budeme jej také v září hradit. Ideální bude, abychom měli všechny smlouvy uzavřené do 

konce června a během prázdnin by Partneři zaslali svůj finanční podíl na účet svazku. Bude 

tak i dostatek času na provedení RO na vaší straně. 

Iveta Kučerová konstatuje, že když už si svazek prošel všemi těmi peripetiemi, tak věří, že 

není důvod, proč by se všechny obce nezapojily. 

Návrh usnesení č. S01/10/2021 

Členská schůze byla: 

- seznámena s návrhem Smlouvy o spolupráci a spolufinancování, 

- schvaluje Smlouvu o Spolupráci a spolufinancování v souladu s návrhem, 

- pověřuje předsedu podepsáním této smlouvy se všemi Partnery, 

 

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

Ad. 11 Výroční zpráva svazku obcí Bruntálsko o poskytování informací za rok 
2020 podle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Kubíčková: 
V loňském roce jsme neřešili žádnou žádost o informace. 
Diskuze: 
Bez diskuze. 
 
Návrh usnesení č. S01/11/2021                                                                                                 

Členská schůze byla: 
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- seznámena s obsahem Výroční zprávy svazku obcí Bruntálsko o poskytování 
informací za rok 2020 podle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

 
- schvaluje Výroční zprávu svazku obcí Bruntálsko o poskytování informací za 

rok 2020 podle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

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

 

Ad. 12. Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření svazku Bruntálsko za 

rok  2020. 

Diskuze: 

P. Hanelová uvádí, že přezkoumání proběhlo 18.3.2021 se závěrem, že nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky ani nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na 

hospodaření svazku obcí a tudíž není třeba přijímat žádná opatření k nápravě chyb a 

nedostatků. 

Předseda svazku R. Šanda potvrdil, že byl kontaktován kontrolorem MSK , Ing. Martinem 
Hajdukem, který ho  informoval o výsledku přezkumu a konstatoval, že nebyla shledána 
žádná pochybení. 
 
Návrh usnesení č. S01/12/2021 

Členská schůze : 
Byla seznámena se Závěrečnou zprávou o přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Bruntálsko za rok 2020. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro:    18    / Proti:    0    / Zdržel:   0 
Usnesení přijato 

 
Ad. 13 Diskuze, různé 

 
Květa Kubíčková  informovala o schválení projektové žádosti Odborné poradenství pro obce 

Bruntálska z MSK. Dnes se k tomu mimořádně sešel před toto schůzi Výbor Bruntálska, aby 

schválil Smlouvu o dotaci mezi svazkem a krajem. Bylo vyhověno žádosti a svazek obdrží 

50% nákladů na mzdu projektového manažera ve výši 60 tis. Kč. 

 

Informace ke strategii. Pravděpodobné setkání se zpracovatelem bude začátkem měsíce 

května. Do této doby se bude zpracovatel zabývat analytickými daty. Je možné, že mým 

prostřednictvím bude po obcích žádat nějaké informace, takže budeme ve spojení.  

  

Pozn. V 10:00hod. odchází starosta Pavel König. 

 
Návrh usnesení č. S01/13/2021 
Členská schůze byla seznámena s obdržením dotace z MSK. 
 
Výsledek hlasování: 
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Pro:     17    / Proti:     0      / Zdržel:  0 
Usnesení přijato 
 
Ad. 14 Závěr 

 

Předseda svazku obcí Bruntálsko Richard Šanda poděkoval manažerce K. Kubíčkové za 

dobrou organizaci a odvedenou práci v rámci výběrového řízení UVZMR 1/2021. Taktéž 

ocenil dobrou práci  a poděkoval paní účetní Petře Hanelové. 

Členskou schůzi  ukončil s přáním pevného zdraví v 11:00 hod. 

 

 

 

 

 

Bruntál dne:  26.03.2021                                               Zapsala:  Petra Hanelová 

 

 

Ověřil/a dne:                                                                      
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