ZÁPIS VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO
Datum: 4. 10. 2017 ve 9:00 hod.
Místo: sídlo MAS HJ Bruntál
Program:
1. Úvod (procedurální záležitosti,
(nová účetní, zapisovatel, ověřovatel)
2. Schválení zápisu z min. výboru
3. Schválení programu
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Zpráva předběžného auditu
6. Příprava programu workshopu 30. 10. 2017.
7. Návrh programu čl. schůze
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
__________________________________________________________
1. Úvod, procedurální záležitosti
K. Kubíčková informuje, že novou účetní Bruntálska je od 1. 9. 2017 Petra
Hanelová (současně účetní ObÚ Široká Niva),
Zapisovatel: Zdeněk Macrineanu
Ověřovatel: Jan Božovský
Usnesení č. 01/04/2017:
Výbor byl seznámen s přijetím účetní a souhlasí dle návrhu s ověřovatelem a
zapisovatelem.
2. Schválení zápisu z min. výboru
K. Kubíčková se ptá, zdali má někdo připomínky k doplnění zápisu z posledního
výboru DSO. Uvádí, že všechny zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách.
Nikdo z přítomných nemá žádnou připomínku k doplnění.
Usnesení č. 02/04/2017

Výbor schvaluje zápis ze schůze výboru dne 26. 7. 2017

3. Schválení programu
K. Kubíčková se ptá, zdali má někdo připomínky či návrh k doplnění programu
schůze. Nikdo z přítomných nemám námitky vůči předloženému programu
Usnesení č. 03/04/2017
Výbor schvaluje program schůze dle návrhu
4. Rozpočtové opatření č. 3
Výboru byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3. Návrh rozpočtové
změny je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Příjmy = 3 388 033,- Kč
Výdaje = 3 786 271,50,- Kč
Financování = 398 238,50,- Kč
Usnesení č. 04/04/2017
Výbor schvaluje rozpočtové opatření č. 3
5. Zpráva předběžného auditu
Členům Výboru byl předložen Zápis z dílčího přezkoumání svazku obcí. Dílčí
přezkum prováděla p. Skalická z MSK. Audit byl proveden 13. 9. 2017. Nebyly
shledány žádné nedostatky.
Usnesení č. 05/04/2017
Výbor byl seznámen se Zprávou o dílčím přezkoumání hospodaření Bruntálska a
jeho výsledek bere na vědomí.

6. Příprava programu workshopu 30. 10. 2017

K. Kubíčková předložila přítomným návrh programu dvoudenního workshopu,
který se bude skládat ze členské schůze a následného programu workshopu.
Přítomní se dohodli na změně programu, s tím, že se vypustí odpolední volný
program, neboť zbývající program by byl časové náročný. Pan Unverdorben
zjistí informace z Mikroregionu Žulovsko, jaké jsou reference na společnost 2K
Consulting. Dále bude vynechán bod k prezentaci elektromobility. K. Kubíčková
osloví p. Václavce popř. Gebauera. Časy budou orientační. Pracovník Z.
Macrineanu zašle upravený program členům a dále je znovu osloví, aby byl
znám počet účastníků.
Usnesení č. 06/04/2017
Výbor schvaluje místo a programovou náplň workshopu starostů dne 30. 10.
2017 (příloha č. 2)
7. Návrh programu čl. schůze
Výboru byl předložen program členské schůze 30. 10. 2017. Nikdo z přítomných
nemá podněty k doplnění. Dále probíhá debata k jednotlivým bodům členské
schůze. P. Unverdorben kontaktuje ředitele SPŠ a OA ohledně tvorby webových
stránek svazku, dále byli přítomní seznámeni s hlasování týkající se nového
loga. Největší počet hlasů obdržel návrh č. 7 od zpracovatele č. 1.
Usnesení č. 07/04/2017
Výbor schvaluje program čl. schůze konané v Hotelu Kopřivná, Malá Morávka
dne 30. 10. 2017 v 9: 00 hod. Program členské schůze je přílohou č. 3

8. Různé
Výbor ukládá pracovníkovi Z. Macrineanu
- Přidat rozpočtovou změnu č. 2 a 3 k pozvánce na členskou schůzi
- Dát na vědomí starostům povinnost zveřejňovat konání členské schůze. Je to
zasedání veřejné, rovněž zveřejňovat na stránce webu MAS, odkaz Bruntálsko
- Zveřejňovat zápisy svazku, provést kontrolu.
9. Diskuze
10.Závěr

Zapsal dne 4. 10. 2017 Macrineanu
Ověřil dne 10. 10. 2017 Jan Božovský

