Bruntálsko
Dobrovolný svazek obcí
ZÁPIS Z VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO
Termín: 26. 7. 2017
Místo: sídlo Bruntálska, nám. Míru 60/11, Bruntál
Program:

1. Úvod
2. Schválení programu
3. Projekt Kompostéry DSO Bruntálsko: schválení výběru dodavatele, podpis smlouvy s
vybraným dodavatelem
4. Návrh rozpočtového opatření 2/2017
5. Změna účetní Bruntálska
6. Diskuze
7. Různé
8. Závěr

1. Úvod
Paní Kubíčková přivítala všechny přítomné.
2. Program
Předsedkyně p. Kubíčková se ptá, zdali chce někdo doplnit program dnešního jednání. Nikdo
z přítomných nemá připomínek
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 01/03/2017: Předložený program byl schválen
3. Projekt Kompostéry DSO Bruntálsko: schválení výběru dodavatele, podpis smlouvy s
vybraným dodavatelem
Paní Kubíčková informuje, že bylo ukončeno zadávací řízení na výběr dodavatele
kompostérů. V pátek 21. 7. 2017 proběhlo otevírání obálek a následné posouzení a
hodnocení nabídek. Dorazily dvě nabídky, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
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dodavatele Agro Trnava s.r.o., Trnava 224, 674 01 Trnava, IČ: 29200083. Byl zaslán protokol
o otvírání nabídek a zpráva o hodnocení nabídek.
Aby nedocházelo ke zbytečným průtahům, je potřebné zveřejnit oficiální oznámení o výběru
dodavatele, čili podepsat Oznámení o výběru dodavatele a Rozhodnutí o výběru dodavatele.
Následně pak dojde k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy byl součástí
zadávací dokumentace a byl zaslán všem členům Bruntálska k vyjádření. Na členské schůzi
14. 6. 2017 ani později nebyl tento návrh připomínkován (jak e-mailovou komunikací, tak při
telefonickém rozhovoru s p. Macrineanu s dotčenými starosty). Oba místopředsedové
nemají k současnému stavu výběrového řízení žádných připomínek.
Paní Kubíčková dále pověřuje p. Macrineanu, aby dotčeným obcím, zaslal oba dokumenty
(protokol a zpráva o hodnocení nabídek) a dále je seznámil s dalším postupem realizace
projektu. Do 31. 8. 2017 je nutné, aby na bankovním účtu Bruntálska bylo 15 % z celkového
rozpočtu. Paní Valentová pošle poměrné rozpočítání a p. Elblová vystaví každé obci fakturu,
tak aby byly peníze v čas na účtu.
Následně dva měsíce po doložení kompletních podkladů bude vydáno Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, následně bude podána žádost o platbu a do měsíce budou peníze
připsány na účet. Následně po obdržení dotace bude nutné do 10 dní uhradit všechny
faktury a zaslat výpis z účtu podepsaný statutárem. Rozhodnutí o dotaci by mělo být vydáno
v říjnu.
Návrh usnesení: Výbor Bruntálska pověřuje předsedkyní p. Kubíčkovou podpisem Oznámení
o výběru dodavatele, Rozhodnutí o výběru dodavatele a následným podpisem Kupní smlouvy
s vítězným dodavatelem Agro Trnava s.r.o.
PRO: 2
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (K. Kubíčková)
Usnesení č. 02/03/2017 Výbor Bruntálska pověřuje předsedkyní p. Kubíčkovou podpisem
Oznámení o výběru dodavatele, Rozhodnutí o výběru dodavatele a následným podpisem
Kupní smlouvy s vítězným dodadavatelem Agro Trnava s.r.o.

4. Návrh rozpočtového opatření 2/2017
V rámci rozpočtového opatření č. 2 dojde k navýšení příjmů o 597.888,- Kč, výdajů o
99.000,- Kč a financování -498.888,- Kč dle přílohy č. 1
Návrh usnesení: Výbor Bruntálska schvaluje rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
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PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 03/03/2017. Výbor Bruntálska schvaluje rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1
tohoto zápisu.

5. Změna účetní Bruntálska

Paní Kubíčková informuje, že novou účetní bude od 1. 9. 2017 obecní účetní ze Široké Nivy.
Současná účetní P. Elblová s tímto krokem souhlasí a připraví veškeré podklady k předání
účetnictví. Taktéž zajistí převod přístupových práv do účetního systému a do elektronického
bankovnictví v KB.
Paní Kubíčková dále informovala, že všechny obce byly osloveny mailem dne 4. 7. 2017, zdali
jejich účetní, či někdo v okolí, by nepřevzal účetnictví svazku. Kromě účetní obce Široká Niva,
nikdo neprojevil zájem.

Výbor Bruntálska bere na vědomí změnu účetní od 1. 9. 2017
6. Diskuze
7. Různé

8.Závěr

Zapsal dne 26. 7. 2017 Z. Macrineanu
Ověřila dne 26. 7. 2017 K. Kubíčková

