Bruntálsko
Dobrovolný svazek obcí
ZÁPIS Z VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO
Termín: 6. 6. 2017
Místo: sídlo Bruntálska, nám. Míru 60/11, Bruntál
Program:
1. Úvod
2. Schválení programu
3. Zhodnocení akce Davidův mlýn
4. Návrh na akční plán 2017 – 2018
5. Projednání prezentace na akci Drakov
6. Příprava členské schůze a programu.
7. Diskuze
8. Různé
9. 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
3. Zhodnocení akce Davidův mlýn
Starostové hodnotí celou akci velmi kladně a přivítali by, kdyby se setkávání stalo tradicí
nejméně dvakrát ročně. Starostové kladně hodnotí navázání nových kontaktů, zlepšení
komunikace a fungování regionu jako celek. Další setkání by mělo proběhnout v listopadu.
Výstupy z workshopu: všechny návrhy se točí kolem přírody, hor a vody. Podpora zejména
sportovních akcí. Logo i slogan by měl být akční.

Bruntálsko
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4. Návrh na akční plán 2017 – 2018

Jedná se o několik aktivit, které by měly proběhnout během roku 2017, tak aby bylo reálné
jejich plnění. Stěžejní je kladné vyřízení dotace na kompostéry, ovšem v nejbližší době nás
čeká akce Lapkové z Drakova, podzimní workshop, tvorba loga a sloganu – vizualizace DSO.
Došlo i k návrhu společného projektu CZ/PL při sezení se starostou partnerského městaGlogówek.
5. Projednání prezentace na akci Drakov

S pořadatelem akce panem Michalusem je domluveno místo i dodávka el. energie. Vrbno
poskytne velký stan, kde bude mít MAS umístěn trenažér na elektrokola, obce by měly dodat
velkoformátové fotografie (max. 1 za obec) a propagační materiály. Je zde návštěvnost
v tisících, jedinečná příležitost jak zpropagovat region.
6. Příprava členské schůze a programu.
Pozvánky s programem byly zaslány členům svazku obcí.
Schválení závěrečného účtu – byl zaslán obcím, musí vyvěsit na úředních deskách (zaslán 5. 5. 2017)
Schválení střednědobého plánu svazku – musí zaslat P. Elblová
Stav účtu – předkládá P. Elblová
Rozpočtová změna – předloží P. Elblová, jedná se o přijetí dotace MSK
Seznámení s průběhem prací v rámci projektu OP ŽP kompostéry - nyní probíhá příprava

výběrového řízení. Předběžné náklady jsou pro každou obec známé, ale výsledná částka se
bude měnit dle vybraného dodavatele.
Ostatní body projednány v jiných bodech programu výboru.
7. Diskuze
8. Různé

Pan Unverdonben by se chtěl v bodu různé zeptat starostů na jejich názor na omezení
hracích automatů. Automaty by chtěli vymýtit, ovšem má obavy, aby se klientela
nepřesunula do sousední obce, kde někdo zřídí kasino.
9. Závěr

Zapsal dne 6. 6. 2017 Z. Macrineanu
Ověřila dne 7. 6. 2017 K. Kubíčková

