
 

Zápis 1. ČLENSKÉ SCHŮZE DSO BRUNTÁLSKO  

 

Termín: 21. 2. 2019, 10:00 hod. 

Místo: Městský úřad v Bruntále, zasedací místnost Rady města. 
________________________________________________________________ 

 
1.   Úvod  

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

      K Kubíčková konstatuje, že přítomných členů je 19 z celkového počtu 28. členů a 
      schůze je usnášení schopná. Dále navrhuje schválit  ověřovatelkou zápisu Ivetu 
      Kučerovou, zapisovatelkou  Petru Hanelovou, sčitatelem Zdeňka Macrianeu.   
      Jiný návrh nebyl předložen. 
 
      Zápis z čl. schůze 29.11.2018. Ověřovatel Miroslav Novotný konstatuje, že  
      neshledal v zápisu nedostatky. 
 
      Návrh usnesení č. S01/01/2019 
 
      Členská schůze Bruntálska schvaluje zapisovatelku Petru Hanelovou, 
      ověřovatelkou zápisu Ivetu Kučerovou, sčítatelem Zdeňka Macrianeu      
      a 
      bere na vědomí  zápis členské schůze z 29.11.2018 
 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0   
      Usnesení přijato. 
 
2.   Schválení programu členské schůze  

K.Kubíčková vyzývá k doplnění a připomínkám návrhu programu.Nikdo 
z přítomných nemá připomínku ani návrh na doplnění programu. 

      Návrh usnesení č. S02/01/2019 
 
      Členská schůze schvaluje program členské schůze. 
 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0 
      Usnesení přijato. 
 

 



 

3.   Kontrola plnění usnesení 
 

     K. Kubíčková - usnesení č.S05/04/2018 ukládá  podepsání darovací smlouvy na 
     tiskárny  - splněno. 
 

      Návrh usnesení č. S03/01/2019 
      Členská schůze byla seznámena s plněním usnesení. 
 
      Výsledek hlasování: 
      Pro  19 / Proti  0/ Zdržel se 0  
      Usnesení přijato. 
 
4.   Informace o činnosti Výboru DSO 

- Zpracována a podána žádost o dotaci  - Podpora obnovy a rozvoje venkova 
DT 117D8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji 
obcí. 

- Zpracována a podána žádost - Podpora obnovy a rozvoje venkova 
      Moravskoslezského kraje 2019. Název projektu „ Odborné poradenství pro 
      rozvoj obcí  Bruntálska na rok 2019“. 
- Podána žádost o  prominutí části výpůjčky na MASHJ. 
- Tvorba webových stránek DSO Bruntálsko Fa J. Vavříková. 
- Zpracování Strategického dokumentu Bruntálska na rok 2019-2020. 
- Rozdělení tiskáren, uzavření darovacích smluv s obcemi. 
- Schválení uzavření smlouvy na administraci udržitelnost projektu  

„Kompostéry pro DSO Bruntálsko“ s Fa Valfia za částku 5 000,-/ rok. 

      Návrh usnesení č. S04/01/2019 
 
      Členská schůze byla seznámena s činností výboru svazku. 
 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19/ Proti 0/ Zdržel se 0    
      Usnesení přijato. 
 
5.   Informace o stavu  účtu Bruntálska  

     Petra Hanelová seznámila přítomné se stavem účtu ke dni 21.2.2019,  který činil 
     136.969,97.- Kč. 
 

      Návrh usnesení č. S05/01/2019 
      Členská schůze byla seznámena se stavem účtu svazku ke dni  21.2.2019 
      Výsledek hlasování: 

      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0 , Usnesení přijato. 

6.   Zpráva Revizní komise ze dne 17.12. 2018 



 

 
K. Kubíčková informovala o kontrole revizní komise. Starostové obdrželi zprávu 
e-mailem. K obsahu zprávy neměl nikdo dotaz ani připomínku. 

      Návrh usnesení č. S06/01/2019 
 
      Členská schůze byla seznámena se Zprávou revizní komise ze dne 
      17.12.2018 
 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0   
      Usnesení přijato. 
 
7.   Inventarizační zpráva za rok 2018 

 
Petra Hanelová seznámila přítomné s obsahem Inventarizační zprávy DSO 
Bruntálsko  za rok 2018, která byla zaslána všem starostům členských obcí. 
Nikdo z přítomných neměl připomínku. 

      Návrh usnesení č. S07/01/2019 
 
      Členská schůze schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018. 
 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0   
      Usnesení přijato. 
 
8.   Výroční zpráva svazku obcí Bruntálsko o poskytování informací za rok  

  2018 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
K. Kubíčková uvedla, že v minulém roce nebyly podány žádné žádosti, stížnosti 
ani jiné podněty. 

      Návrh usnesení č. S08/01/2019 
 
      Členská schůze schvaluje Výroční zprávu svazku obcí Bruntálsko o   
      poskytování informací za rok 2018 podle zákona 106/1999 Sb., o   
      svobodném přístupu k informacím. 
 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0  
      Usnesení přijato.  
 
 
 
 



 

9. Strategický dokument DSO Bruntálsko 

K. Kubíčková představila návrh strategického dokumentu, vysvětlila  jeho obsah a 
časový rozsah. Dokument byl také zaslán k seznámení všem zástupcům 
členských obcí. 
K.Kubíčková vyzývá přítomné k připomínkování. Žádná připomínka nebo návrh 
nebyly podány.  
 
Návrh usnesení č. S09/01/2019 
 
Členská schůze schvaluje  „Strategický dokument DSO Bruntálsko na období 
2019-2020“.  

 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0   
      Usnesení přijato.  
 

10.  Žádost o dotaci  - Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117D8210K  
     Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí. 
 
K.Kubíčková uvedla, že žádost byla na MMR zaslána k registraci. Popis aktivit a 
rozpočet projektu byl obcím zaslán.  

Návrh usnesení č. S10/01/2019 
 

      Členská schůze  schvaluje žádost o dotaci  - Podpora obnovy a rozvoje venkova 
      DT 117D8210K  Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí 
      a souhlasí s jejím podáním. 
 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0   
      Usnesení přijato.  
 

11. Žádost o dotaci - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2019. Název projektu  Odborné poradenství pro rozvoj obcí  
Bruntálska pro rok 2019. 
 

Návrh usnesení č. S11/01/2019 

      Členská schůze  schvaluje žádost o dotaci- Podpora obnovy a rozvoje venkova  
      Moravskoslezského kraje 2019. Název projektu - Odborné poradenství pro rozvoj   
      obcí  Bruntálska pro rok 2019 a souhlasí s jejím podáním. 
      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0   
      Usnesení přijato.  



 

 
 

12. Informace k provozování webových stránek. 

Mgr. Jan Vavřík, zpracovatel a administrátor webových stránek svazku seznámil 
přítomné členy a obsluhou a provozováním stránky. Žádá o zasílání aktualit a 
fotografií. Upozornil na problematiku autorských práv a ochrany dat v souvislosti 
s GDPR. Adresa stránek je www.dsobruntalsko.cz 

      Návrh usnesení č. S12/01/2019  

      Členská schůze  bere na vědomí Informace k provozování webových stránek. 

      Výsledek hlasování: 
      Pro 19 / Proti 0/ Zdržel se 0   
      Usnesení přijato.  
 

13. Diskuze, různé  

Členské příspěvky. 

     K.Kubíčková hovořila o nutnosti navýšení  členských příspěvků.  

     Odůvodnění: Pokud chceme realizovat projekty, žádat dotace, potřebujeme vyšší  
příjmy. Pokud nám bude v tomto roce schválená dotace z MMR DT 117d8210K 
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí a peníze nám budou 
proplaceny ex-post, stávající rozpočet bude velmi napjatý, ne-li nedostačující. 
Budeme muset zkusit zajistit sponzorské dary cca 20 tis.Kč. Dále vyčkat, zda nám 
bude přidělena dotace z MMR a jaké tam budou nastavené podmínky pro 
financování. Vzhledem k již schváleným rozpočtům obcí, navýšit příspěvek od 
roku 2020.  

      J. Božovský rovněž navrhuje zvýšení až od roku 2020. 
      P Kopínec navrhuje, aby členské obce zafinancovaly možný schodek z vlastních 

zdrojů,  např. na konkrétní účel ( 1 000,- každá obec). 
 
      Dotace 
      Zdeněk Macrianeu hovoří o možnosti Kotlíkových dotací MSK seznamuje 

přítomné s možností administrace žádostí MAS, včetně půjček pro žadatele. 
Informuje o vyhlášených dotačních výzvách MAS. Obce bude informovat také 
emailem. 

      K. Kubíčková upozorňuje, že pokud se obec rozhodla přispět žadateli na 
Kotlíkovou dotaci, je nutné oznámit toto rozhodnutí na kraj do 26.2.2019. Krajské 
zastupitelstvo bude smlouvy schvalovat 13.3. 2019. 

      Dále uvedla, že bude schváleno vyhlášení dotační program Podpora rozvoje 
cykloturistiky v MSK. Bude možno požádat, kromě dalších i na zpracování studie 
cyklostezek. 

http://www.dsobruntalsko.cz/


 

Bod č. 13 bez usnesení. 
 

14.   Závěr 

Předseda svazku obcí ukončil schůzi poděkováním za účast a spolupráci. 

 

Bruntál dne:  21.2.2019    
 
Zapsala:  Petra Hanelová       ………………………………. 
 
 
Ověřila dne ………………..  Iveta Kučerová ………………………………….                           




