ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO
Dne 9.2.2017 v 10:30 hod.
Místo: MěÚ Bruntál, zasedací místnost rady
Přítomni: Květa Kubíčková (předsedkyně DSO Bruntálsko)
Libor Unverdorben (místopředseda DSO Bruntálsko)
Jan Božovský (místopředseda DSO Bruntálsko)
Hosté: Vladimír Jedlička (předseda Výboru v rezignaci MAS Hrubý Jeseník)
Dušan Blažek (manažer kanceláře MAS Hrubý Jeseník)
Zdeněk Macrineanu (projektový manažer MAS Hrubý Jeseník)
Omluveni:
Program:
1. Úvod – procedurální záležitosti (zapisovatel, ověřovatel)
2. Schválení programu
3. Činnost DSO, financování v roce 2017 a v roce 2018, návrh spolupráce DSO Bruntálsko a MAS
HJ, z.s.
4. Informace o poskytnutí dotace MS kraje na administraci a provoz el. lodě pro Slezskou Hartu
prostřednictvím Mikroregionu Sl. Harta.
5. Diskuze
6. Závěr
Ad. 1
Předsedkyně uvítala všechny přítomné.
Ověřovatelem zápisu byla pověřena Květa Kubíčková
Zapisovatelem Zdeněk Macrineanu
Ad. 2
Předsedkyně vyzvala k připomínkám a doplnění programu schůze.
Návrh na doplnění nebyl vznesen.
Výbor schvaluje program jednání.
Hlasování - pro: 3 proti:
0

zdržel se:

0

Ad. 3
Předsedkyně : DSO Bruntálsko je nové sdružení obcí. V současnosti veškerý provoz zajišťuje
předsedkyně Kubíčková a účetní záležitosti zajišťuje paní Elblová, která měla v roce 2016 DPP. Pokud
chceme činnost rozvíjet, tak není tento stav dlouhodobě udržitelný, proto byla podána žádost na
dotaci na činnost projektového manažera.
V roce 2017 bude předpokládaný příjem jen z členských příspěvků. Z této částky budou hrazeny náklady
na účetní, drobný nákup a administraci. Tyto finanční prostředky jsou na činnost nedostatečné.
Předpoklad je, že v případě poskytnutí dotace bude nadále tuto činnost zajišťovat DSO ve spolupráci s
MAS.

Dotace poskytována Moravskoslezským krajem je určena dobu na 10 měsíců do konce roku 2017 ve
výši 50 %. DSO Bruntálsko chce využít dotaci na činnost projektového manažera v celkové výši 100
000,- Kč způsobilých výdajů (dotace 50 000,- Kč) Neboť je v současnosti členský příspěvek ve výši 1 Kč
za obyvatele (celkově zhruba 36 000,- Kč) je potřebné hledat jiný zdroj financí. DSO Bruntálsko vzniklo,
aby doplňovalo činnost MAS, a jeho aktivity se prolínají. Jelikož obce v současnosti nepřistoupí na
zvýšení členských příspěvků do DSO, žádá přítomné zástupce MAS o příspěvek na činnost projektového
manažera DSO Bruntálska.
Manažer kanceláře Blažek Dušan MAS Hrubý Jeseník vidí řešení v poskytnutí půjčky svazku obcí. V
budoucnu se může příspěvek obcí na MAS a DSO změnit.
Pan Jedlička se ptá na personální obsazení tohoto manažera. Paní Kubíčková odpovídá, že by zatím
tuto obsadila zaměstnancem MAS HJ Zdeňkem Macrineanu. Tato pozice se k vzhledem k velikosti
dotace a nutnosti žádat každoročně nedá vykonávat na hlavní pracovní poměr, ale jen na DPP a to spíše
nárazově.
Pan Božovský a Unverdorben uvádějí příklad MAS a Sdružení obcí Rýmařovsko, kde se činnost
vzájemné prolíná a doplňuje.
Pan Jedlička s panem Blažkem uvádějí, že DSO Bruntálsko podá žádost o poskytnutí půjčky a Výbor
MAS HJ se tím bude zabývat na nebližším jednání, které by mělo proběhnout koncem února 2017.
Obdobně se bude zabývat i personálním obsazením, tedy obsazením pozice projektového manažera
DSO zaměstnancem MAS HJ nad rámec svého pracovního úvazku.
Předpokládáme, že v roce 2017 a 2018 budeme sledovat různé výzvy, zejména v česko- polské
příhraniční spolupráci a v rozvoji cestovního ruchu, které budou vhodné pro dobrovolný svazek obcí.
O těchto vhodných výzvách bude jednat výbor a bude projednáno členskou základnou svazku. Mimo
jiné, pokud bude přiznána dotace na kompostéry, bude nutné spolupracovat s firmou Valfia.
Bylo projednáno a dohodnuto:
-

-

-

-

že v době sloučení MAS HJ a MAS NJ se dohodlo, že členský příspěvek obcí bude po
určitou dobu ve výši 10,- Kč na občana a rok. Tuto částku není problém rozhodnutím
VH MAS HJ upravit o mínus 2,- Kč na 8,- Kč s tím, že tyto finance by přešly v rámci
jednotlivých rozpočtu obcí v roce 2018 do příspěvku na činnost DSO. Příspěvek na DSO
by tak činila celkem 3,- Kč/občan. Jednalo by se o částku cca 100.000,- Kč.
Svazek požádá MAS HJ o poskytnutí půjčky na činnost manažéra svazku v částce
50.000,- Kč, která bude moci být použita jen na dofinancování dotace MS kraje.
MAS HJ z.s. bude poskytovat nadále svazku technické zázemí a administrativní pomoc
pro zajištění činnosti DSO a dá souhlas zaměstnancům spolku s uzavřením DPP pro
práci ve svazku obcí v roce 2017 a 2018.
Svazek pro svoji činnost využije v roce 2017 a 2018 zaměstnance spolku pro
monitorování výzev, zpracovávání žádostí a případnou administraci projektů a jejich
financování zajistí částečně z případných projektů svazku.
Kancelář MAS připraví dohody o pracovní činnosti, smlouvy o půjčce, návrhy na
výbor DSO a výbor MAS HJ z.s. o poskytnutí půjčky do konce února 2017.

Výbor svazku i předseda výboru spolku s tímto postupem souhlasí.

Výbor DSO Bruntálsko
souhlasí s navrženými postupy spolupráce mezi svazkem Bruntálsko a MAS HJ, z.s.
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0
Ukládá předsedkyni podat žádost o půjčku
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se:

0

Pověřuje předsedkyni podpisem smlouvy o půjčce s podmínkou, že návrh smlouvy bude většinově
odsouhlasen členy výboru. Hlasování proběhne „per rollam “.
Hlasování - pro:

3

proti:

0

zdržel se:

0

Ad. 4

Dále paní Kubíčková uvádí zrušení účelové dotace na provoz lodě Santa Maria. Důvodem je
dotování lodě v majetku třetí osoby. Tudíž by tato dotace byla dle právního názoru sporná.
Mikroregion Slezská Harta bude muset založit dceřinou společnost zajišťující provoz nové lodě.
Na tento provoz by pak mohl mikroregion dosáhnout na dotaci
Výbor DSO byl seznámen s odstoupením od záměru realizovat projekt Lodní doprava na Sl. Hartě
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0
Ad.5
V rámci diskuze p. Kubíčková informuje o plánované návštěvě MSK ministryně pro místní rozvoj Karly
Šlechtové v březnu. Součástí návštěvy by měla být debata s představiteli obcí okresu Bruntál o jejich
problémech, dotacích a dalších záležitostech, které spadají do její gesce. Je navrhnuto setřídit dotazy
do témat, neboť návštěva bude časově limitována. Starostům byly rozeslány maily, zatím reagoval p.
Rys.
P. Božovský upozornil, že mail neobdržel.
Kubíčková uvedla, že přepošle znovu prostřednictvím databáze MAS HJ
Ad. 5
Závěr Předsedkyně ukončila schůzi výboru v 11: 30 hod.
Zapsal dne: 9.2. 2017

Ověřil dne: 9.2.2017

Květa Kubíčková
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