ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO
V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD.
Místo: MASHJ , náměstí Míru Bruntál
Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský
Hosté: Petra Elblová
Omluveni:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod (zapisovatel,)
Schválení programu čl. schůze
Kontrola plnění usnesení
Zpráva revizní komise

Zpráva o postupu prací v rámci podání žádosti o dotaci na kompostéry - výzva č. 40

OPŽP
6. Zpracování finančního podílu obcí na úhradu částky fa Valfia za podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy č. 40 OPŽP
7. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
8. Projednání stanovisek starostů k omezení autobusové dopravy
9. Podání podáni žádosti o dotaci na administraci DSO na kraj
10. Seznámení s konáním auditu kraje
11. Inventarizace
12. Projednání návrhu programu a termínu členské schůze
-

Úvod (procedurální záležitosti)
Odsouhlasení zápisu čl. schůze konané 4.10.2016 ověřovateli
Kontrola plnění usnesení čl. schůze konané 4.10.2016
Informace o činnosti výboru
Seznámení se zprávou revizní komise
Informace o průběžném čerpání rozpočtu
Schválení návrhu rozpočtu 2017 a rozpočtových opatření 2016
Informace o průběhu auditu
Seznámení s podáním žádosti o dotace
Informace o dopravní obslužnosti v regionu
Diskuze
Závěr

13. Diskuze, různé
14. Závěr

Ad. 1 – Předsedkyně uvítala všechny přítomné.
Zapisovatelkou Květa Kubíčková
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 1) 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: 3 proti:
0
zdržel se:

0

Ad. 4 Zpráva revizní komiseVýbor seznámila účetní Patra Elblová, kontrola proběhla bez připomínek. Zápis ještě není
k dispozici. Bude předložen další schůzi.
Výbor DSO byl seznámen s průběhem kontroly revizní komise.
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0
Ad. 5

Zpráva o postupu prací v rámci podání žádosti o dotaci na kompostéry - výzva č. 40 OPŽP
Předsedkyně seznámila přítomné s průběhem připrav podání žádosti, analýzou produkce
Odpadu. Termín pro podání žádosti je do 30.11. 2016. Za tímto účelem byla
zpracovatelské firmě poskytnuta plná moc pro další jednání v rámci zastupování DSO
Bruntálsko.
Výbor DSO byl seznámen s postupem prací pro podání žádosti o dotaci do výzvy č. 40
OPŽP
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0

Ad. 6

Zpracování finančního podílu obcí na úhradu částky fa Valfia za podání žádosti o dotaci v
rámci výzvy č. 40 OPŽP
Předsedkyně informovala výbor o nutnosti úhrady obcí svých podílů za zpracování
žádosti o dotaci. Smluvní ujednání s Valfiou stanovuje termín po podání žádosti na
základě vystavené faktury. Je nutné náklady rozpočítat platby dle výše podílu celkových
nákladů jednotlivých obcí a tyto musí obce zaslat na účet DSO do 30.11. 2016.
Výbor DSO:
pověřuje účetní oslovit firmu Valfia ve věci podílů jednotlivých obcí .
Hlasování - pro: 3 proti:

0

zdržel se:

0

Ad.7 Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Petra Elblová seznámila výbor s příjmem čl. příspěvků za rok 2016. Návrh rozpočtu vychází
z uvedené částky, která je jediná příjmová.
Výbor DSO:
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017
ukládá zaslat návrh rozpočtu členským obcím ke zveřejnění s následným potvrzením doby
vyvěšení na úřední desce.
Zodovědná Elblovádo 30.11.2016
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0
Ad.8 Projednání stanovisek starostů k omezení autobusové dopravy
Předsedkyně seznámila se závěry města Bruntál k problematice omezování dopravní
obslužnosti v regionu Bruntál, navýšení plateb na mzdy řidičů a stanovisky dotčených obcí.
Výbor DSO
Byl seznámen s problematikou dopravní obslužnosti
Pověřuje předsedkyni, zjistit k navyšování dotací obcí stanovisko MSK.
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0

Ad.9 Podání žádosti o dotaci na administraci DSO na kraj
Dle informace , kterou poskytl náměstek MSK Jan Krkoška, o vyhlášení dotace bude
rozhodnuto po schválení rozpočtu MSK na rok 2017. Předpokládaný termín je únor 2017
Výbor DSO
Byl seznámen s podmínkami pro vyhlášení dotace
Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MSK v případě jejího vyhlášení v roce 2017.
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0
Ad.10 Seznámení s konáním auditu kraje
Předsedkyně informovala o rozsahu a termínu auditu, který proběhne 30.11.2016
Upozornila na to, že je nutné zkontrolovat požadované dokumenty a v případě nedostatků
doplnit.
Výbor DSO
Byl seznámen s termínem a požadavky auditu
Pověřuje účetní kontrolou a přípravou dokumentů pro průběh kontroly.
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0
Ad.11 Inventarizace
Předsedkyně navrhla jmenování inventární komisi ve složení:
Předseda – Petra Elblová
Člen – Libor Unverdorben
Člen – Alena Mátéová
Výbor DSO
Jmenuje inventární komisi v navrženém složení
Ukládá provést inventarizaci v souladu se směrnicí

Hlasování - pro: 3 proti:

0

zdržel se:

0

Ad.12 Projednání návrhu programu a termínu členské schůze
Výbor DSO
Schvaluje program čl. schůze a termín jejího konání 20.12.2016 v 9:00 hod.
Pověřuje zasláním pozvánky členské schůze členům Petru Elblovou .
Pověřuje místopředsedu Libora Unverdorbena zajištěním sálu na MěÚ Bruntál
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0

Ad. 13 Diskuze, různé
Libor Unverdorben vznesl návrh na osobní pozvání starosty Rysa na členskou schůzi DSO.
Důvodem jsou dotazy jednotlivých starostů k fungování ORP.
Kubíčková nevidí důvod zvláštního pozvání, vzhledem k tomu, že město Bruntál je členem a
účast starosty, jako jeho zástupce je dána.
Výbor DSO
Doporučuje, aby pan Unverdorben ústně připomněl starostovi Bruntálu konání členské
schůze a požádal ho o přítomnost vzhledem k výše uvedeným důvodům.
Hlasování - pro: 3 proti:
0
zdržel se: 0
Výbor byl požádán o spolupráci s Mikroregionem Slezská Harta. Předseda mikroregionu
Unverdorben informoval, o možnosti příspěvku MSK na provoz lodě v rámci projektu
„Lodní doprava na Slezské Hartě – II. etapa“. Požádal Bruntálsko o spolupráci a
podání žádosti o dotaci ve výši 1 000 000,-Kč. a následnou součinnost při jejím čerpání.
Důvodem je skutečnost , že Slezská Harta již jednu dotaci na nákup lodě také podává a
dle pravidel není možno žádat na jeden projekt dvě dotace jednou organizací. Časová
tíseň (termín podání žádosti 25.11.2016 – podmínka MSK)neumožňuje uzavřít o
provozování lodí smluvní vztah se Slezskou Hartou před podáním žádosti o příspěvek.

-

-

Výbor s podáním žádosti souhlasí s podmínkou, že před podepsáním smlouvy s
MSK:
Budou dojednány podmínky spolupráce se Slezskou Hartou a ošetřeny smluvně.
Bude jasně definováno financování rozdílu skutečných nákladů a dotačního
příspěvku, aniž by se to dotklo základního rozpočtu Bruntálska (členských
příspěvků).
Vzhledem k tomu, že Bruntálsko nemá vlastní administrativní sílu, stanovení jak a
kdo budě dopravu provozovat, vyúčtovávat a administrovat.
Podepsání smlouvy o dotaci s MSK musí schválit členská schůze Bruntálska
Výbor DSO
Rozhodl o podání žádosti v rámci projektu„ Lodní doprava na Slezské Hartě – II.
etapa“ .
Rozhodl o rozhodl o přijetí finančního příspěvku a podepsání smlouvy za
předpokladu, že budou do této doby naplněny podmínky výše uvedené.

Pověřuje předsedkyni podáním žádosti o příspěvek na provoz lodí v rámci projektu„
Lodní doprava na Slezské Hartě – II. etapa“ .
Hlasování - pro:

3 proti:

0

zdržel se:

0

6) Závěr Předsedkyně ukončila schůzi výboru ve 14:00 hod.
Zapsala dne: 24.11. 2016

Květa Kubíčková
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