ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO
V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 31. 8. 2016 VE 13: 00 HOD.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Procedurální záležitosti
Schválení programu schůze
Kontrola plnění usnesení
Dotační titul výzva č. 40 OPŽP – zapojení členů DSO
Projednání návrhu programu členské schůze
Různé, diskuze
Závěr

Ad. 1 – Předsedkyně uvítala všechny přítomné.
Ad. 2 - Ověřovatelem zápisu byl pověřen ing. Libor Unverdorben
Zapisovatelkou paní Petra Elblová
Ad. 3- Předsedkyně vyzvala k připomínkám a doplnění programu schůze.
Návrh na doplnění nebyl vznesen.

-

Výbor schvaluje program jednání.
Hlasování - pro:
proti:
0

zdržel se:

0

Ad. 4- 1) Vytipovat žádané oblasti o dotace v souvislosti s plánem výzev žádostí, nabídnout
členům zapojení. Úkol splněn. Obce byly vyzvány k zapojení do projektu v rámci
výzvy č. 40 OPŽP. Všem členům byla zaslána tabulka pro sběr dat k pořízení
kompostérů atd.
2) Registrace zástupce pro styk s KB - úkol trvá. Termín posunut.
Termín do 31.12. 2016
Zodpovědný: Unverdorben,
Kubíčková

-

Výbor DSO byl seznámen s plněním usnesení.
Hlasování - pro:
proti:
0
zdržel se:

0

Ad. 5- 1)

Výbor DSO se sešel k vyhlášené výzvě č. 40 v OP Životní prostředí , do kterého se
zatím přihlásilo 8 obcí se svými požadavky na pořízení kompostérů různých objemů
a v jednom případě je požadavek na štěpkovač. Paní Kubíčková navrhuje oslovit tři
dotační agentury (včetně Valfie – paní Valentová, se kterou má již zkušenost
Mikroregion Slezská Harta). Agentury předloží nabídku na komplexní zpracování
žádosti a administrace po celou dobu trvání projektu, nebo jen na zpracování
projektu s tím, že DSO bude projekt administrovat vlastními silami. Podle cenové
nabídky a finančních možností obcí se pak rozhodne, jakou z variantu zvolit.

Svolat členskou schůzi, která rozhodne o podání žádosti DSO Bruntálsko do OPŽP.
Zajistit přítomnost zástupce zpracovatelské agentury, která bude žádost
zpracovávat. Se zapojenými obcemi by se měla uzavřít smlouva nebo čestné
prohlášení, pro případ, kdyby obec v průběhu zpracování projektu chtěla
odstoupit. Dále bude třeba zajistit komunikaci mezi zpracovatelem žádosti a DSO.
Pro prvotní komunikaci nabídl pomoc pan Zdeněk Macrineanu.

-

Výbor rozhodl o zadání poptávky na zpracování žádosti o dotaci a případné následné
administrace do OPŽP, výzva č.40.
Hlasování - pro:
proti:
0
zdržel se: 0
Výbor rozhodl o konání členské schůze dne 4. 10. 2016 v 10:00 hod. a pověřuje:
P. Unverdorbena zajištěním zasedací místnosti na MěÚ Bruntál , zajištěním přítomnosti
zástupce zpracovatelské agentury na členské schůzi.
Paní Petru Elblovou zasláním pozvánky všem členům DSO Bruntálsko do 12.9. 2016

Ad.6
1.
2.
3.
4.
5.

Hlasování - pro:

proti:

0

zdržel se:

0

1) Výbor projednal návrh programu členské schůze dne 4. 10. 2016

Úvod (zapisovatel, ověřovatel)
Schválení programu čl. schůze
Kontrola plnění usnesení

Seznámeni se zprávou o hospodaření DSO

Seznámení členů DSO s podmínkami a organizací administrace v rámci výzvy č. 40 OPŽP
zástupcem zpracovatelské agentury
6. Schválení podání žádosti do OPŽP
7. Diskuze, různé
8. Závěr
Výbor schvaluje program členské schůze
- Hlasování - pro:
proti:
0
zdržel se: 0
Ad. 7 - Různé
1) Předsedkyně pověřila účetní p Elblovou zpracováním zprávy o hospodaření DSO
Bruntálsko pro účely seznámení na členské schůzi, zasláním zápisu výboru a pozvánky
na členskou schůzi všem členům.
2) Předsedkyně navrhla další termín schůze výboru shodně s termínem členské schůze a
to na 4. 10. 2016 v 9: 00 hod. Místo konání zasedací místnost MěÚ Bruntál.
Výbor termín schválil.
3) Předsedkyně ukončila schůzi výboru v 15: 00 hod.
Zapsala dne: 31.8. 2016
Ověřil dne: 31.8.2016
Podpis předsedkyně dne 31.9.2016

Petra Elblová
ing. Libor Unverdorben

Prezenční listina – výbor DSO Bruntálsko dne: 31.8. 2016
Přítomni:

Podpis:

Květa Kubíčková
Ing. Libor Unverdorben
Jan Božovský
Omluveni:
Iveta Kučerová, Michal Blažek a Bedřich Buťák
Hosté:
Petra Elblová
Zdeněk Macrineanu

