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Zápis 2. ČLENSKÉ SCHŮZE DSO BRUNTÁLSKO  

 

Termín: 9.5. 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 18 z celkového počtu 28. členů  

      a schůze je usnášení schopná. Dále navrhuje schválit  ověřovatelem zápisu, 

      Ivana Fehérvári, zapisovatelkou  Petru Hanelovou, sčitatelem Martina Henče.   

      Jiný návrh nebyl předložen. 

 

2. Zápis z čl. schůze 21.02.2019.                                                                                

Ověřovatelka Iveta Kučerová konstatuje, že neshledala v zápisu nedostatky. 

      Návrh usnesení č. S01-02/02/2019 

      Členská schůze Bruntálska schvaluje zapisovatelkou Petru Hanelovou, 
      ověřovatelem zápisu Ivana Fehérvári, sčítatelem Martina Henče.      
      a bere na vědomí  zápis členské schůze z 21.02.2019. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro  18 / Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato. 

 

3.   Schválení programu členské schůze     

K.Kubíčková navrhuje z organizačních důvodů přesunout  bod č. 13 za bod č.14  

tj. po vystoupení p. Ponechala z firmy Vlapon (Plánuj výlety). Dále předseda 

MSH, Josef Havlík navrhuje v rámci změn provozovatele lodi Santa Maria zařadit 

nový bod jednání: Zrušení trojdohody, uzavření dvojdohody a delegování 

pravomocí na výbor Bruntálska. Nikdo z přítomných nemá další připomínku ani 

návrh na doplnění programu. 

      Návrh usnesení č. S03/02/2019 

Členská schůze schvaluje program členské schůze s přesunem bodu 13 za 
bod 14 a přidání nového bodu „Zrušení trojdohody, uzavření dvojdohody a 
delegování  pravomocí na výbor Bruntálska“. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 18 / Proti 0/ Zdržel se 0 

      Usnesení přijato. 

 



2 
 

4. Kontrola plnění usnesení 

     K. Kubíčková – 1.Členská schůze  svazku Bruntálsko, konaná dne 21.02.2019 

     neuložila výboru žádný úkol. 

      Návrh usnesení č. S04/02/2019 

      Členská schůze byla seznámena s plněním usnesení. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro  18 / Proti  0/ Zdržel se 0  

      Usnesení přijato. 

 

5. Informace o činnosti Výboru DSO 

- Výbor projednával možnost zavedení aplikace  Plánuj výlety viz. cenová 

nabídka. Projekt představí pan Ponechal Vladimír ze společnosti Vlapon – 

bod programu čl. schůze č.13. 

- Výbor projednal možnost zapojení svazku do výzvy  OPZ, PO 4 – Efektivní 

veřejná správa. Vzal na vědomí zájem členských obcí o zapojení se do 

projektu. Oslovil s poptávkou Regionální rozvojovou agenturu Východní 

Moravy ,RNDR Otakar Prudil, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín,  IČ: 

45659176 – bod jednání čl. schůze č.12. 

- Dále oslovil s poptávkou agenturu Envi Partner, s.r.o. a projednal podmínky a 

nabídku v rámci schůzky dne 6.5.2019 za přítomnosti Květy Kubíčkové, Ivana 

Fehérvári,Ivety Kučerové a obchodního  ředitele agentury p. Mgr. Ondřeje 

Kince. Nabídka bude projednána v rámci bodu 12. 

- Výbor byl seznámen s obsahem zprávy přezkoumání hospodaření Bruntálska 

- Výbor byl seznámen s výsledkem žádosti Svazku Bruntálsko o odpuštění 

části dluhu 25 tis, očekávaným příjmem dotace z MSK ve výši 40 tis. na 

projektového manažera.Schválil rozpočtové opatření č.1/2019 na základě 

usnesení č.S04/03/2018. 

- Výbor projednal aktivity svazku v rámci dotací a jejich financování. 

Doporučuje. Členské schůzi navýšení členských příspěvku od roku 2020. 

      Návrh usnesení č. S05/02/2019 

      Členská schůze byla seznámena s činností výboru svazku. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 18 / Proti 0/ Zdržel se 0    

      Usnesení přijato. 

 

6.  Informace o stavu  účtu Bruntálska   

      Petra Hanelová seznámila přítomné se stavem účtu ke dni 9..5.2019,  který činil  

      195 023, 97,-Kč. 

      Návrh usnesení č. S06/02/2019 

      Členská schůze byla seznámena se stavem účtu svazku ke dni  9.5.2019 
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      Výsledek hlasování: 

      Pro 18 / Proti 0/ Zdržel se 0 , 

      Usnesení přijato. 

 

7.   Účetní uzávěrka k 31.12.2018.                                                                 
Petra Hanelová seznámila přítomné s obsahem účetní uzávěrky k 31.12. roku 

2018.  Dokument byl zaslán všem členským obcím k vyvěšení. Nikdo 

z přítomných  neměl připomínku. 

      Návrh usnesení č. S07/02/2019 

      Členská schůze schvaluje Účetní uzávěrku k 31.12.2018 bez výhrad.                      

      Výsledek hlasování: 

      Pro 18 / Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato. 

 

8.  Závěrečný účet Bruntálska za rok 2018. 

Petra Hanelová seznámila přítomné s obsahem Závěrečného účtu Bruntálska 

za rok 2018, včetně Závěrečné zprávy přezkumu hospodaření za rok 2018, 

která je jeho součástí. Dokumenty byly  zaslány všem starostům členských obcí 

k vyvěšení. Nikdo z přítomných neměl připomínku. 

      Návrh usnesení č. S08/02/2019 

      Členská schůze schvaluje Závěrečný účet Bruntálska za rok 2018. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 18 / Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato. 

 

9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019. 

Název projektu -  Odborné  poradenství pro rozvoj obcí  Bruntálska pro 

rok 2019. 

K. Kubíčková upřesnila, že se jedná o dotaci na projektového manažera ve 

výši 50 tis. Návrh smlouvy byl zaslán  s pozvánkou na čl. schůzi. Její zaslání 

na kraj musí být do 14.5. 2019. Dále vyzvala přítomné k připomínkování. 
Nikdo z přítomných neměl připomínku. 

      Návrh usnesení č. S09/02/2019 

      Členská schůze schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

      Moravskoslezského kraje dle návrhu. 
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      Výsledek hlasování: 

      Pro 18 / Proti 0/ Zdržel se 0  

      Usnesení přijato.  

 

     10. Informace  - Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117D8210K.  

     Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí. 

      K. Kubíčková – v současné době stále nejsou známy výsledky o přidělení dotace. 

Nicméně dle harmonogramu jsem začala s organizací projektu a to v oblasti 

vzdělávacích aktivit. Situace je taková, že jsem dohodnutá, že v případě 

neposkytnutí dotace můžeme objednávku zrušit bez sankcí. První školení na 

téma Zákon o ochraně osobních údajů, versus zákon o svobodném přístupu 

k informacím. Termín 27.5.2019 od 9:00 hod. Místo Centrum Slezská Harta 

Rázová č.p. 286, okres Bruntál. Druhé školení bude 6.6.2019 - Archivnictví a 

archivy jako součást veřejné správy, poslední bude 5.9.2019 -  Roční účetní 

uzávěrka a její schvalování – včetně vzorového příkladu sestavení podkladů 

pro schvalování. Místo zůstává stejné. Kapacita je 20 míst, ale do 25 můžeme 

naplnit. Rozešlu vám přihlášky. 

Dotazy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení č. S10/02/2019 

Členská schůze byla seznámena s vývojem a  činnostmi v rámci projektu  

„Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje“.  

      Výsledek hlasování: 

      Pro 18 / Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato.  

11.  Převedení pravomoci členské schůze na výbor ve věci podepsání smluv 

a přijetí dotace Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji 

obcí. 

 
K.Kubíčková – vzhledem k tomu, že žádost o dotaci stále není vyhodnocena a 

v případě uspění bude minimálně nutné schválit smlouvu a přijetí dotace 

navrhuji, aby Členská schůze Bruntálska převedla v této věci  pravomoc na výbor 

a pověřila podpisy dokumentů  předsedu svazku. V opačném případě bychom 

svolávali mimořádnou členskou schůzi. 

Iveta Kučerová: Dnes jsem se také dívala na webové stránky MMR ČR a zatím 

nejsou žádosti o dotaci vyhodnoceny. 

Návrh usnesení č. S11/02/2019 
 

      Členská schůze  Bruntálska deleguje na  Výbor Bruntálska schvalování  
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      dokumentů souvisejících s přijetím dotace - Podpora obnovy a rozvoje  

venkova DT 117D8210K  Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na 

rozvoji obcí a pověřuje předsedu  DSO Bruntálsko k jejich podepsání. 

      Výsledek hlasování:    

      Pro 18. / Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato.  

 

12.  Informace Mgr. Tomáš Jurčeka-Regionální rozvojová agentura   

Východní Moravy.  Žádost   o dotaci OPZ, Prioritní osa 4 - Efektivní 

veřejná správa. 

K. Kubíčková představila zástupce RRA Východní Morava p. Prudila – ředitele 

agentury a Mgr. Jurčeka. V souvislosti se zájmem Bruntálska zapojit se 

s žádostí o dotaci OPZ pan Prudil představil možný model žádosti, možnosti 

požadovaných aktivit. Seznámil s nabídkovou cenou zpracování žádosti a 

další administraci projektu. Navrhoval také možné rozdělení na více žádostí 

a to zejména u obcí, které by dosáhly na minimální stanovenou výši podpory 

1 mil. Navrhuje : 1. zpracování strategie rozvoje Bruntálska se zaměřením na 

potřeby obcí, zpracování akčních plánů jednotlivých obcí, jednotný cíl, 2. 

Pasporty dle  vybraných prostorových prvků, 3. Pořízení elektronických 

úředních desek. Další aktivitou zřízení pracovní pozice „ manažer 

strategického rozvoje“, doplňkově soubor vzdělávacích kurzů. 

Doba realizace projektu 3/2020-2/2022 

Předpokládaný rozpočet 7,5,mil. 

 

Diskuze: 

Staré Město, Richard Šanda- v nabídce chybí zařazení některých obcí. 

Pan Prudil –ano uvědomuji si to. 

Monika Návojová, Vrbno pod Pradědem- „ Vrbno bude podávat žádost 

samostatně. 

Starosta Rázová Ivan Fehérvári – Rázová také. 

Místostarosta Bruntál, Martin Henč – Bruntál o tom jedná. 

Kubíčková Květa – Se strategií kde budou záměry jednotlivých obcí mám 

trošku problém. Každá obec má svou vlastní strategii a tu si také hlídá, 

aktualizuje, vyhodnocuje. Obávám se, že DSO Bruntálsko nemůže  takto za 

každou obec hlídat její aktivity. Měla jsem představu, že kromě podpory, 
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zázemí pro obce by měla směřovat strategie k celkovému rozvoji 

mikroregionu a jeho obyvatel. To by samozřejmě vyžadovalo analýzu. 

Dále požádala o zaslání vyčíslení ceny za provedení výběrových řízení, 

zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu. Pan Prudil slíbil zaslání. 

Starosta Milotic, Jan Palubčík  požádal o sdělení, jaké dotace jsou aktuální 

pro obce, popřípadě jejich plánování. 

Mgr. Jurčeka – seznámil s možnými výzvami a dotacemi. 

      Návrh usnesení č. S12/02/2019 

      Členská schůze  byla seznámena s návrhem zařazení žádaných aktivit obcí  

      do projektu. Nabídkou provedení a ceny v rámci zpracování žádosti o dotaci  

      Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 18 / Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato.  

 

13. Představení aplikace Plánuj výlety, zapojení obcí, cenová nabídka - 

Ponechal Vladimír  

K. Kubíčková představila zástupce firmy Vlapon, s.r.o., pana Ponechala. Uvedla, 

že nabídka byla rozeslána všem obcím a je v souladu se záměrem Bruntálska 

propojit samosprávy v oblasti rozvoje cestovního ruchu, zvýšení informovanosti a 

komunikace s občany a další veřejností. Pan Ponechal představil nabídku pro 

DSO (viz. Příloha k pozvánce ) a seznámil starosty s fungováním aplikace, 

předáváním dat. Virtuální databáze vám dovoluje shromažďovat data z 

celého regionu (Bruntálsko) na jednom místě a předávat je na jiné portály 

nebo dokonce třetím stranám. K tomuto účelu jsou určené tzv. xml feedy. 

Jedná se o standardní služby známou v rámci celého internetu, sloužící k 

předávání informací. Města a obce budou mít k dispozici informace o dění 

na svém území, které potom budou automatizovaně skrze xml feed předávat 

na jiné portály (například na https://www.dsobruntalsko.cz/). Na těchto 

dalších portálech se potom budou zcela automaticky zobrazovat 

zajímavosti, tipy na výlet, akce a události bez další vícepráce. 

Aplikace je zatím přístupná pro Android, ale ccá za dva týdny bude i pro iPhone. 

Diskuze: 

Místostarosta Bruntál, Martin Henč – tuto službu jsem zajišťoval pro Bruntál a 

v této souvislosti mě napadlo propojit to i na DSO a ostatní obce. Máme stále na 

webu Bruntálska. neaktivní záložku Plánuj výlety. Pan Ponechal mi zaslal 
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nabídku, kterou jsme rozeslali i na obce. Dostali jsme možnost  jednoho dalšího 

připojení zdarma. Rozhodoval jsem se mezi Bruntálskem a Mikroregionem 

Slezská Harta. Vzhledem k většímu počtu členů ve svazku obcí jsem zvolil 

Bruntálsko. 

Zajištění služby 

Kubíčková – bude lepší když si to každá obec objedná sama nebo to může 

zastřešit svazek ? 

Pan Ponechal – pro nás by určitě bylo lepší uzavřít jen jednu smlouvu. 

Kubíčková – zjistím zájem obcí a ozvu se. 

      Návrh usnesení č. S13/02/2019  

      Členská schůze  byla seznámena firmou Vlapon innovation,s.r.o. 

s nabídkou služeb pro DSO Bruntálsko, včetně ceny a návrhu smlouvy.. 

 

Doporučuje, aby členské obce podpořily svým zapojením se do aplikace rozvoj 

podpory cestovního ruchu Bruntálska. 

V případě zájmu obcí o tuto službu souhlasí s uzavřením smlouvy mezi 

firmou Vlapon innovation, s.r.o. a DSO Bruntálsko. Pověřuje podpisem 

smlouvy předsedu svazku. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 18./ Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato.  

 

14.  Schválení podání žádosti o dotaci z OPZ- Efektivní veřejná správa, 

uzavření smlouvy se zpracovatelskou agenturou a další přípravné práce 

na projektu. 

      K. Kubíčková  seznámila členy, že v rámci zpracování žádosti, oslovila ještě 

další firmu ENVIPARTNER, s.r.o. Jedná se o firmu s velkými zkušenostmi a 

zázemím 70. zaměstnanců. Jednání proběhlo 6.5.2019 s obchodním 

ředitelem Mgr. Ondřejem Kincem, zástupci výboru Bruntálska - Ivetou 

Kučerovou, Ivanem Fehérvári a projektovou manažerkou K. Kubíčkovou. 

V rámci jednání jsme probírali možnosti výběru aktivit tak, aby se zapojilo co 

nejvíce obcí a co nejvíce žádaných aktivit. Doporučil, aby obce, které mají 

požadavky v hodnotě 1 mil. a více podaly žádost samostatně. Jsou 

připraveni těmto obcím žádost zpracovat. Ostatní obce zastřeší DSO. 

Jednalo by se o téměř všechny aktivity, které jste zařadili do priority č. 1. 
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Tzn. Pasporty, strategie, el. úřední desky. Oproti názoru pana Prudila  z RRA 

Východní Morava nemají problém s časovou tísní realizace strategických 

plánů obcí včetně analýzy. Cenová nabídka je ccá  shodná s nabídkou 

RRAVM. 15 tis. bez DPH. 

Vzhledem k tomu, že již musíme na žádosti pracovat, měli bychom vybrat i 

zpracovatelskou společnost. 

Diskuze: 

Starosta Rázová, Ivan Fehérvári – já už jsem s panem Kincem jednal a 

okamžitě se mi ozvala jejich pracovnice s požadavky o další informace. 

Starosta Rudná pod Praděden, Radek Tománek- s tou agenturou 

z Východní Moravy jsme již spolupracovali a pokud jsme něco potřebovali, 

trvalo to dlouho. 

Monika Návojová – město Vrbno již spolupracovalo s Envipartnerem 

v rámci povodňových opatření a byli jsme spokojeni. 

Kubíčková Květa – pan Kinc mi poslal orientační ceny na jednotlivé aktivity 

s tím, že jsou dost nadhodnocené. (seznámení s cenami jednotlivých 

požadavků).  

Odchází dva zástupci členských obcí, starosta M. Novotný a starostka T. 

Svobodová. 

      Návrh usnesení č. S14/1/02/2019  

      Členská schůze  byla seznámena s nabídkou firmy ENVIPARTNER, s.r.o. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 16/ Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato.  

 

      Návrh usnesení č. S14/2/02/2019  

Členská schůze souhlasí s podáním  žádosti o dotaci z OPZ- PO 4 Efektivní 

veřejná správa, č. výzvy 03-18-092 a dalšími přípravnými pracemi na 

projektu. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 16./ Proti 0/ Zdržel se 0   
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      Usnesení přijato.  

 

      Návrh usnesení č. S14/3/02/2019  

      Členská schůze schvaluje uzavření smlouvy se zpracovatelskou společností  

Envipartner, s.r.o. 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 16/ Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato.  

 

15. Členské příspěvky. 

     K.Kubíčková – vracíme se opět k členským příspěvkům. Protože se blíží čas 

tvorby rozpočtů obcí na rok 2020, je nutné rozhodnout výši členských příspěvků. 

Toto téma jsme probírali na minulé čl. schůzi a v podstatě jsme se shodli, že 

budeme navýšení realizovat k 1.1.2020. 

Diskuze: 

Předseda MSH, Josef Havlík – u nás je situace stejná, některé obce jsou o obou 

uskupeních a v součtu jsou pak příspěvky dost vysoké. DSO zvyšovalo už jednou 

z jedné koruny na čtyři. 

Valšov, Iveta Kučerová - ano, ale vlastně se souběžně s tím snižoval příspěvek 

na  MAS o tři koruny, takže v součtu příspěvků nedošlo k navýšení. Pokud máme 

rozvíjet činnost, musíme mít finanční prostředky na dofinancovávání vlastních 

podílů. 

Kubíčková Květa- Prosím o návrhy výše příspěvků.  

Iveta Kučerová – navrhuji 20,-Kč / občan 

Jan Palubčík – já navrhuji 15,- Kč. Necháme to rok a uvidíme. 

Bruntál, místostarosta Martin Henč – U nás to bude asi dost problém, máme 

velký počet obyvatel a ta suma by byla přes 300 tis. korun. 

Kubíčková Květa - dobře. Navrhuji v této chvíli hlasovat o návrhu 15,- Kč. 

Bruntál by měl sám podat návrh, jakou metodiku pro něj zvolit. Členská schůze 

pak posoudí a rozhodne. 

Odchází Monika Návojová – pověřena zastupováním města Vrbno pod 

Pradědem. 

      Návrh usnesení č. S15/02/2019  
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Členská schůze schvaluje zvýšení členského příspěvku od 1.1.2020 na 15 

Kč,-/ občan 

      Výsledek hlasování: 

      Pro 15./ Proti 0/ Zdržel se 0   

      Usnesení přijato.  

 

16. Zrušení trojdohody, uzavření dvojdohody a delegování pravomocí na 

výbor Bruntálska. 

     Kubíčková K.                                                                                                   

Zdůvodnění změn uvedl předseda Mikroregionu Slezská Harta v rámci přidání 

bodu do programu. Shrnuto- v zájmu zachování provozu lodě Santa Maria a 

finanční podpory Bruntálska v rámci dotace MSK na provoz lodní dopravy na 

Slezské Hartě, je nutné upravit smluvní vztahy. Záměr změn je oznámen MSK a 

budou muset být odsouhlaseny zastupitelstvem kraje. MSH již změny odsouhlasil. 

 

Návrh usnesení č. S16/01/02/2019  

 

Členská schůze: 

byla seznámena se změnami v rámci spolupráce Bruntálska a 

Mikroregionem Slezská Harta, 

ruší  Smlouvu o zajištění lodni dopravy a vzájemné  spolupráci  mezi: 

Svazkem   obcí  Mikroregionem  Slezská Harta, Bruntálskem a Activity sport 

club, z.s., uzavřené dne 13.4.2017. 

Výsledek hlasování: 

Pro 15./ Proti 0/ Zdržel se 0   

Usnesení přijato. 

 

Návrh usnesení č. S16/02/02/2019 

 

Členská schůze souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zajištění lodní dopravy a 

vzájemné  spolupráci“  mezi Bruntálskem a Mikroregionem Slezská Harta, 

deleguje pravomocí na uzavření této smlouvy na výbor Bruntálska a 

pověřuje předsedu k jejímu podepsání. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 15./ Proti 0/ Zdržel se 0   

Usnesení přijato. 
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17.Diskuze, různé (seznámení s chystanými výzvami MASHJ) 
 

      Zdeněk Macrianeu, MASHJ -. Informuje o připravovaných dotačních výzvách 

MAS. Obce bude informovat také emailem. 

 

 Bod č. 17 bez usnesení. 

 

17.   Závěr 

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

 

Bruntál dne: 11.5.2019    

 

Zapsala:  Petra Hanelová       ………………………………. 

 

 

Ověřil dne 14.5. 2019                               Ivan Fehérvári 

………………………………….                           


