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Zápis 4. ČLENSKÉ SCHŮZE BRUNTÁLSKO 

Termín:17.12. 2020, 9:00 hod. 

Místo: MěÚ Bruntál, zasedací místnost ZM Bruntál. 

Návrh programu členské schůze :  

1. Úvod – procedurální záležitosti.  
2. Schválení zápisu z čl. schůze 08.09.2020. 
3. Schválení programu členské schůze.  
4. Informace o činnosti výboru DSO. 
5. Kontrola plnění usnesení. 
6. Informace o stavu  účtu Bruntálska .  
7. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření v roce 2020. 
8. Oznámení o ukončení členství obec Lomnice  
9. Oznámení o ukončení členství obec Václavov u Bruntálu 
10. Aktualizace Stanov sdružení Bruntálsko. 
11. Schválení podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova Moravskoslezského kraje 2021, Dotační titul 2. „Odborné poradenství 
pro obce ve svazku obcí Bruntálska 2021“. 

12.  Pověření výboru k úkonům a podpisu v souvislosti s žádosti o dotaci MSK do 
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021, 
Dotační titul 2. 

13.  Informace o odmítnutí přijetí Rozhodnutí o financování projektu „ Bruntálsko 
se   představuje, vzdělává a inspiruje“. 

14.  Strategický dokument rozvoje svazku obcí Bruntálsko - témata a způsob 
financování.  

15.  Pověření výboru ke schvalování rozpočtových změn v roce 2021 
16.  Zpráva revizní komise 
17.  Návrh rozpočtu na rok 2021 
18.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022- 2024   
19.  Diskuze, různé  
20.  Závěr 

1. Úvod – procedurální záležitosti  

Místopředsedkyně svazku Bruntálsko Iveta Kučerová přivítala přítomné zástupce členských 

obcí a pověřila vedením členské schůze Květu Kubíčkovou. 

Květa  Kubíčková konstatuje, že z celkového počtu 28. členů je přítomných 18 + 1 

zplnomocnění k  hlasování a schůze je usnášení schopná. Dále navrhuje ověřovatelem 

zápisu Táňu Svobodovou (starostka Světlé Hory), zapisovatelkou  Petru Hanelovou, 

sčitatelem Martina Henče. 

Jiný návrh nebyl předložen. 

Návrh usnesení č. S04/01/2020 

Členská schůze souhlasí s navrženými kandidáty do funkce  ověřovatelky zápisu- 

Táňu Svobodovou, zapisovatelky – Petru Hanelovou, sčitatelem – Martina Henče. 

Výsledek hlasování: 

Pro:      19      / Proti:     0      / Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
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2. Schválení zápisu z čl. schůze 08.09.2020 

Květa  Kubíčková se dotazuje ověřovatele na správnost zápisu z 3. čl. schůze 2020. 

Ověřovatel, Jan Božovský konstatuje, že neshledal v zápisu nedostatky. 

Návrh usnesení č. S04/02/2020 

Členská schůze schvaluje  zápis členské schůze z 8.9.2020 

Výsledek hlasování: 

Pro:     19    / Proti:    0     / Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

3. Schválení  návrhu programu členské schůze  

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

připomínku nebo doplnění. Zdůvodňuje zařazení bodu Aktualizace Stanov sdružení 

Bruntálsko. Provedli jsme revizi stanov a v souladu se změnami v legislativě, zejména nové 

ustanovení § 50 odst.3  zákona o obcích, ale také potřeb změn v rámci fungování svazku 

jsme navrhli některé úpravy. 

 

Návrh usnesení č. S04/03/2020 

Členská schůze schvaluje program schůze se změnami dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: 

Pro:  19     / Proti:   0  / Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

4. Informace o činnosti výboru DSO Bruntálsko. 

Výbor se sešel od konání poslední členské schůze Bruntálska  18.9. a 10.11.2020. 

- zrušil přijetí Rozhodnutí o financování projektu -PODPORA ROZVOJE VENKOVA, 

DT 117D8210K5828, Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí. 

Název projektu: Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II (viz. bod 13 

programu této schůze), 

- v souvislosti s nepřijetím dotace zrušil VZ : Poptávka na realizaci aktivit projektu - 

PODPORA ROZVOJE VENKOVA, DT 117D8210K5828, Podpora venkovské 

pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí. Název projektu: Bruntálsko se představuje, 

vzdělává a inspiruje II, 

- schválil uzavření smlouvy s ALIS spol.s.r.o. O poskytování hostingových služeb 
(zajišťují datový prostor, ochranu a zabezpečení dat, zálohování, roční poplatek činí 2 
900,- Kč), 

- výbor projednal návrh (Přehled změn v rámci aktualizace stanov svazku Bruntálsko 

k 1. 1. 2021)aktualizace Stanov sdružení Bruntálsko a uložil manažerce stanovy 

aktualizovat a návrh zaslat  členským obcím k projednání v zastupitelstvech, 

- rozhodl o uzavření Dohody o převedení domény a hostingu na Bruntálsko  s Janou 

Vavříkovou, Střelniční 608, Vrbno pod Pradědem, IČ: 03237311 a odsouhlasil roční 

poplatek za správu webu ve výši 4 000,- Kč. 
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Návrh usnesení č. S04/04/2020 

Členská schůze byla seznámena s činností výboru Bruntálsko 

Výsledek hlasování: 

Pro:   19    / Proti:  0  / Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

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 epidemiologickým opatřením v rámci covid-19 jsme usoudili, že online přenos 
neumožní dostatečnou diskuzi a fyzicky se sejít není za stávající situace možné. Dohodli 
jsme se prezentaci odložit na začátek roku 2021. Vše se bude odvíjet od vývoje a opatření 
vydaných v souvislosti s pandemií. 
                                                                                          Úkol trvá 
Návrh usnesení č. S04/05/2020 

Členská schůze byla seznámená s plněním usnesení. 

9:25 hod. přichází místostarostka Vrbna pod Pradědem I. Pešatová – 20 hlasujících 

Výsledek hlasování: 

Pro:   20       / Proti:   0      / Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

6 .Informace o stavu  účtu Bruntálska .  
 
Petra  Hanelová uvedla, že zůstatek na účtu Bruntálsko je ke dni 16.12.2020 na účtu 
KB=284.101,-Kč a ČNB=570,57,-Kč-. 
 

Návrh usnesení č. S04/06/2020 

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

Výsledek hlasování: 

Pro:   20      / Proti:    0   / Zdržel se:   0 

Usnesení přijato. 

7. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření v roce 2020. 
 
Kubíčková seznámila přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání hospodařením rok 2020 

k datu 30.9. 2020. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Vzhledem k tomu, že ani 

v roce 2019 nebyly zjištěny nedostatky a chyby nebyl svazek povinen přijmout opatření 

k nápravě. 

Návrh usnesení č. S04/07/2020 

Členská schůze byla seznámena se Zprávou o výsledku dílčího přezkoumání 

hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Bruntálsko, IČ|: 04690290 v roce 2020  
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Výsledek hlasování: 

Pro:   20     / Proti:    0      / Zdržel:   0 

Usnesení přijato. 

8. Oznámení o ukončení členství obec Lomnice  
 
Kubíčková:  Dne 23.9.2020 bylo doručeno oznámení o vystoupení z členství  DSO 
Bruntálsko k 31.12.2020 obce Lomnice.  Ukončení schválilo zastupitelstvo obce 21.9.2020 

 
Návrh usnesení č. S04/08/2020 

Členská schůze bere na vědomí ukončení členství obce Lomnice v dobrovolném 
svazku obcí Bruntálsko k 31.12.2020.  

Výsledek hlasování: 

Pro:  20       / Proti:   0 / Zdržel:   0 

Usnesení přijato 

 
9. Oznámení o ukončení členství obec Václavov u Bruntálu 
 
K. Kubíčková:  Dne 29.9.2020 bylo doručeno oznámení o vystoupení z členství  DSO 
Bruntálsko k 31.12.2020 obce Václavov u Bruntálu.  Ukončení schválilo zastupitelstvo obce 
23.9.2020 

 
Návrh usnesení č. S04/09/2020 

Členská schůze bere na vědomí ukončení členství obce Lomnice v dobrovolném 
svazku obcí Bruntálsko k 31.12.2020.  

Výsledek hlasování: 

Pro:  20       / Proti:   0 / Zdržel:  0  

Usnesení přijato 

10. Aktualizace Stanov sdružení Bruntálsko 

K. Kubíčková: Usnesení výboru  č. V05/07/2020:                                                                                                                                 

Výbor byl seznámen s důvody návrhu provedení aktualizace obsahu Stanov Sdružení 

Bruntálsko formou dodatku č.1 a ukládá manažerce stanovy aktualizovat dle návrhu a tento 

návrh zaslat  členským obcím k projednání v zastupitelstvech. 

Dostali jste k tomuto tématu všechny dokumenty k projednání na ZO a ZM včetně návrhu 

usnesení a přehledu změn. Aktualizace je provedena formou dodatku č. 1 v plném znění. 

Tímto je zajištěna dobrá přehlednost dokumentu a jeho vývoje  

 

Diskuze:  

M. Henč: Jedná se jenom o úpravu v souladu s legislativou. O nic jiného tady nejde. 

Starostka obce Valšov Iveta Kučerová oznamuje, že byla zplnomocněna starostou obce 

Milotice nad Opavou  Josefem Palupčíkem hlasováním k bodu č. 10 „ Aktualizace Stanov 

sdružení Bruntálsko. V ostatních bodech hlasovat nebude. 
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Návrh usnesení č. S04/010/2020 

Členská schůze byla: 

- seznámena s důvody a navrhovanými změnami ve Stanovách sdružení obcí 

BRUNTÁLSKO  formou Dodatku č.1,  

- schvaluje text Stanov sdružení obcí BRUNTÁLSKO ,  Dodatek č. 1 bez 

výhrad s platností od. 18.12.2020 a účinností od 1.1.2021. 

Výsledek hlasování: 

Pro:   19      / Proti:  1   / Zdržel:   1 

Usnesení přijato 

Odůvodnění: 

K. Kubíčková: Provedli jsme revizi stanov a v souladu se změnami v legislativě, zejména 
nové ustanovení § 50 odst.3 zákona o obcích, ale také potřeb změn v rámci fungování 
svazku jsme navrhli některé úpravy, narovnali jsme nepřesné termíny, překlepy, provedli 
jsme úpravu počtu členských obcí k 1.1.2021 a v neposlední řadě jsme vyjmuli hlasování 
per-rollam, které je pro nás nepřípustné, což jsem si ověřila  na oddělení kontroly MSK. 
Podstatná je úprava hlasování kdy ke schválení stanov bude zapotřebí 2/3 hlasů. Dosavadní 
hlasování 100% hlasů nebylo reálné dosáhnout. 

 
11. Schválení podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2021, Dotační titul 2. „Odborné poradenství 
pro obce ve svazku obcí Bruntálska 2021“. 
 
K. Kubíčková : Žádost o dotaci pro rok 2021 je nutno podat do 31.12.2020. V podstatě se 
jedná o jiný termín než v minulých letech kdy se žádosti  na daný rok podávaly v lednu. 
Dohodla jsem se s panem předsedou, že podám žádost ještě před konáním schůze a 
dodatečně požádám Členskou schůzi o souhlas s podáním. 
Uvažuji  takticky vzhledem k tomu, že žádostí přibývá a finanční alokace nemusí stačit pro 
všechny žadatele. 

 
Návrh usnesení č. S04/011/2020 

Členská schůze byla: 
- seznámena s obsahem žádosti s názvem „Odborné poradenství pro obce ve 

svazku obcí Bruntálska 2021“  
 

- souhlasí s podáním žádosti „Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí 
Bruntálska 2021“ do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2021, Dotační titul 2 

Výsledek hlasování: 

Pro:    20     / Proti:   0  / Zdržel:   0 

Usnesení přijato 

12. Pověření výboru k úkonům a podpisu v souvislosti s žádosti o dotaci MSK 
do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2021, Dotační titul 2. 
 
Návrh usnesení č. S04/012/2020 

Členská schůze : 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
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- pověřuje výbor k přijímání rozhodnutí a dalším úkonům souvisejících s přijetím 
dotace z programu  „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2021“, Dotační titul 2, na projekt„Odborné poradenství pro obce ve svazku 
obcí Bruntálska 2021“ 

 
 Výsledek hlasování: 

Pro:    20     / Proti:   0  / Zdržel:   0 

Usnesení přijato 

Odůvodnění: 

Za předpokladu, že bude žádost úspěšná a dotace nám bude přiznána, jedná se o akty 
podepsání smlouvy s MSK, souhlas s přijetím dotace, popřípadě další formální náležitosti. 

 
13. Informace o odmítnutí přijetí Rozhodnutí o spolufinancování projektu „ 
Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II“. 
 
K. Kubíčková: Vzhledem k velkému riziku, že nebudou moci být splněny podmínky 
 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117D8210K stanovené v Registraci 

a realizace aktivit může být vážně ohrožena v souvislosti s pandemií. Ze strany MMR a 

podmínek dle čl. 11.5. Zásad podprogramu výbor rozhodl o nepřijetí Rozhodnutí o 

financování projektu. Registrace akce byla  zrušena ( dle podmínek pokud Bruntálsko 

nezašle doklady pro vydání Rozhodnutí do 30.9.2020). Oznámení o nepřijetí dotace bylo 

zasláno také na administrátorku podprogramu Mgr. Janu Kratochvílovou.  

Realizaci projektu jsme začali v září první vzdělávací aktivitou.  Bohužel další objednaná 

školení jsme museli zrušit. Naštěstí se nám podařilo dohodnout zrušení objednávek bez 

sankcí. Zrušili jsme také VŘ na realizaci aktivit projektu těsně před podpisem smlouvy a další 

smluvní vztahy. 

Návrh usnesení: Výbor schvaluje nepřijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 

Zdůvodnění rozhodnutí: 

Celkově je projekt zaměřen na komunitní setkávání  takže veškeré aktivity, jejich konání či 

nekonání by byly závislé na rozsahu opatření v rámci pandemie Covid-19. Problém je, že 

musíme dle podmínek dotace splnit všechny nastavené indikátory, které mají přímou 

souvislost s počtem zúčastněných osob i počtem realizovaných aktivit. Nedokážu 

zodpovědně posoudit, zda se vůbec podaří zorganizovat zájezd. Zda nás budou moci 

partneři přijmout nebo ne, kolik osob bude moci být pohromadě, zda budou fungovat 

ubytovací zařízeni a v neposlední řadě, jaký bude zájem ze strany členů se aktivit ( v rámci 

ochrany zdraví) zúčastnit. Dle prognózy dalšího vývoje koronavirové nákazy nikdo nedokáže 

předjímat jaká bude situace v prvním pololetí roku 2021.  

 

Návrh usnesení č. S04/013/2020 

Členská schůze : 
  - bere na vědomí důvody nepřijetí  Rozhodnutí o spolufinancování projektu 
 „ Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje II“. 
 
 Výsledek hlasování: 

Pro:    20     / Proti:    0 / Zdržel:  0  

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151286/
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Usnesení přijato 

14. Strategický dokument rozvoje Svazku Bruntálsko - témata a způsob 
financování.  
 
K.Kubíčková: Vzhledem k epidemiologickým opatřením v rámci covid-19  jsme museli 
prezentaci zrušit. Bylo nám nabídnuto p. Komárkem ze společnosti SMS s.r.o. že mohou 
zajistit videoprezentaci. Nakonec jsme usoudili, že online přenos neumožní dostatečnou 
diskuzi a fyzicky se sejít není za stávající situace možné. Dohodli jsme se prezentaci odložit 
na začátek roku 2021. Vše se bude odvíjet od vývoje a opatření vydaných v souvislosti 
s pandemií covid – 19. Taktéž k tomu přistupovala společnost Profaktum. Pokud se situace 
nezlepší, budeme muset zvolit jinou strategii postupu abychom se posunuli dál. V podstatě to 
znamená určit směr a okruhy zájmu strategie a vypsat VŘ. 
 
Dnes bychom měli rozhodnout o způsobu financování strategického dokumentu. Schválili 
jsme, že ho chceme a musíme mít jistotu, že na něho máme finance. Rámcově dle nabídek 
víme, že cena se bude pohybovat od 200 do 400 tis. Vycházela bych z ceny 300 tis, což je 
reálné. Když podělíme 25 ti obcemi, tak to vychází na obec 12 tis. Možností je např. 
financování 50% dle počtu obyvatel a 50% pevná částka . 
Příklad:  
               50% dle počtu obyvatel = 150 000/ cca 34 000 =4.42 / občan 
               50% pevná částka = 6 000 / obec 
                
               Příklad Vrbno: 
               Pevná částka = 6 000,- 
               Na občana 4,42 x 4 955= 21 901,- 
               Celkem: 27 901,-  
 
               Bruntál:  
               Pevná částka  = 6 000,- 
               Na občana: 4,42 x cca 16 000 =64 672,- 
               Celkem: 70 672,- 
 
               Ludvíkov: 
               Pevná částka  = 6 000,- 
               Na občana: 4,42 x 292 = 1 291 
               Celkem: 7 291,- 

 
Diskuze: 

Iveta Kučerová: jsem pro financování 50% dle počtu obyvatel a 50% pevná částka  

Většina starostů se shoduje na tomto způsobu financování. Bruntál, Vrbno pod Pradědem a 

Horní Benešov avizuje, že budou muset projednat výši příspěvku v radách.  

Ivan Féhérvári: je třeba si zvykat, že větší města potřebují projednat v radě. Možná by to 

chtělo poslat dříve materiály. Města by měla být připravena na hlasování. 

Kubíčková: pokud budeme čekat na projednání v radách obcí, dostaneme se k hlasování až 

v březnu. Nikdo neví, jak se pak diskuze vyvine a opět se vrátíme zpět. Chtěla bych v březnu 

schválit VŘ. 
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Návrh usnesení č. S04/014/2020 

Členská schůze : 

- byla seznámena s vývojem situace v rámci prezentace k tvorbě  strategického 
dokumentu DSO Bruntálsko a možností způsobu financování tvorby 
strategického dokumentu, 
 

- rozhodla o schválení financování tvorby strategického dokumentu Bruntálsko 
formou  50% nákladů uhradit pevnou částkou/obec a 50% nákladů dle počtu 
občanů dané obce. 

 
 Výsledek hlasování: 

Pro:    17     / Proti:   0  / Zdržel:  3  

Usnesení přijato 

15. Pověření výboru ke schvalování rozpočtových opatření v roce 2021 
 
Kubíčková: pro rok 2021 je nutné znovu pověřit výbor svazku Bruntálsko schvalováním  RO, 
které spadají 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. 
 
Odchází p. starostka Slováková 
 
Návrh usnesení č. S04/015/2020 
Členská schůze pověřuje výbor Bruntálska schvalováním rozpočtových opatření 
v roce 2021. 
 
Výsledek hlasování: 

Pro:    19     / Proti:   0  / Zdržel: 0   

Usnesení přijato 

 
16. Zpráva revizní komise 
 
Paní účetní Hanelová  seznámila přítomné se zprávou revizní komise. 
 
Návrh usnesení č. S04/016/2020 
Členská schůze byla seznámena se zprávou  revizní komise za rok 2020. 
 
Výsledek hlasování: 

Pro:     19    / Proti:  0   / Zdržel:   0 

Usnesení přijato 

 
17. Návrh rozpočtu na rok 2021 
 
Petra  Hanelová seznámila přítomné členy s návrhem rozpočtu na rok 2021. 
 
Návrh usnesení č. S04/017/2020 
Členská schůze: 

-  byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2021 
-  schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2021, příjmy 455.145,-, výdaje 455.145,- 
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Výsledek hlasování: 
Pro:   19      / Proti:  0   / Zdržel:   0 

Usnesení přijato 

 
18. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 2024  
 
Petra Hanelová seznámila přítomné: Oproti zveřejněnému návrhu na roky 2021-2024 
dochází ke změně. Sloupec vztahující se k roku 2021 je vypuštěn a členské schůzi je 
předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024. S tím, že střednědobý 
výhled je sestavován na 2-5 let následujících po roku, na který je schválen rozpočet. Proto 
tyto úpravy oproti zveřejněnému návrhu. 
 
Návrh usnesení č. S04/018/2020 
Členská schůze: 

- byla seznámena s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-
2024, 

- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 dle návrhu. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:     19    / Proti:  0   / Zdržel:   0 

Usnesení přijato 

 
19. Diskuze, různé  
 
K. Kubíčková informuje o žádosti KB, žádá starosty o zaslání Zápisu z ustavující schůze kdy 
byli zvoleni starosty. 

21. Závěr 

Místopředsedkyně svazku obcí ukončila schůzi s poděkováním za celoroční spolupráci a 

přáním příjemného prožití vánočních svátků, šťastného roku 2021 a pevného zdraví. 

 

Bruntál dne:  17.12.2020                               Zapsala:  Petra Hanelová 

 

 

 

Ověřil/a dne:                                                                     Taťána Svobodová 

 

 

 

 

 

                                                                                   v z.  Iveta Kučerová 

                                                                                 1. místopředsedkyně Bruntálska 
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