ZÁPIS VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO
Datum: 8. 1. 2018 v 15:00 hod.
Místo: sídlo Bruntálska, nám. Míru 60/11
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod (zapisovatel, ověřovatel, na vědomí zápis minulého výboru)
Schválení programu schůze
Kontrola plnění usnesení
Schválení vrácení půjčky Mikroregionu Slezská Harta
Přijetí dotace za realizaci projektu „Lodní doprava na Slezské Hartě“ za
rok 2017.
6. Rozpočtové opatření 1/2018
7. Opatření k vyúčtování projektu „Lodní doprava na Slezské Hartě“ mezi
Mikroregionem Slezská Harta a Bruntálskem dle podmínek poskytnuté
dotace MSK.
8. Žádost o dotaci MSK na činnost projektového manažera Bruntálska
9. Vyúčtování dotace MSK na projekt
10.Diskuze, různé
11.Závěr
__________________________________________________________
1. Úvod, procedurální záležitosti
Zapisovatel: Zdeněk Macrineanu
Ověřovatel: Květa Kubíčková
K. Kubíčková se ptá, zdali má někdo připomínky k doplnění zápisu z posledního
výboru DSO. Uvádí, že všechny zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách.
Pan Unverdorben, ověřovatel minulého zápisu, konstatuje, že zápis byl bez
nedostatků. Nikdo z přítomných nemá žádnou připomínku k doplnění.
Usnesení č. V01/01/2018:
Výbor souhlasí dle návrhu s ověřovatelem a zapisovatelem a bere na vědomí
zápis ze schůze výboru dne 21. 12. 2017

2. Schválení programu schůze
K. Kubíčková se ptá, zdali má někdo připomínky či návrh k doplnění programu
schůze. Nikdo z přítomných nemám námitky vůči předloženému programu
Usnesení č. V02/01/2018
Výbor jednomyslně schvaluje program schůze dle návrhu.
3. Kontrola plnění usnesení
K. Kubíčková uvádí, že poslední Výbor proběhl dne 21. 12. 2017. Zejména se
řešilo rozpočtové opatření a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Bruntálskem a Mikroregionem Slezská Harta. Paní
Kubíčková uvádí, že hlasovalo 19 členů z 28. Návrh na znění smlouvy o výpůjčce
byl přijat.
Úkol zpracování návrhu na změnu stanov trvá . Z: Kubíčková
GDPR ukončeno – členové si zajistí službu sami.
Usnesení č. V03/01/2018
Výbor jednomyslně schvaluje kontrolu plnění usnesení.
4. Schválení vrácení půjčky Mikroregionu Slezská Harta
Paní Kubíčková uvádí, že okamžitě po obdržení dotace ze MSK na účet svazku,
bude splacena MSH půjčka 200 000,- Kč
Usnesení č. V04/01/2018
Výbor jednomyslně schvaluje vrácení půjčky Mikroregionu Slezská Harta
5. Přijetí dotace za realizaci projektu „Lodní doprava na Slezské Hartě“ za
rok 2017.
K. Kubíčková uvádí, že po předložení relevantních dokumentů a průběžné
zprávy o realizaci a vypořádání ze strany MSK, by mělo dojít k přijetí dotace ve
výši 200 000,- Kč.
Usnesení č. V05/01/2018
Výbor jednomyslně schvaluje přijetí dotace za realizaci projektu „Lodní doprava
na Slezské Hartě“ za rok 2017

6. Rozpočtové opatření 1/2018
K. Kubíčková uvádí, že rozpočtové opatření se týká přijetí 200 000,- od MSK
jako dotaci na Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě a zároveň vrácení
výpůjčky 200 000,- Kč MSH.
Usnesení č. V06/01/2018
Výbor jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018
7. Opatření k vyúčtování projektu „Lodní doprava na Slezské Hartě“ mezi
Mikroregionem Slezská Harta a Bruntálskem dle podmínek poskytnuté
dotace MSK.
Paní Kubíčková oznamuje, že na základě předložených dokumentů od MSH
dochází ke kompletaci a dojde k odeslání průběžného vyúčtování na MSK. Pro
rok 2018 není praktické zase řešit formou výpůjčky proplacení nákladů za další
etapu. Bruntálsko nemá a nebude mít dostatečné zdroje. Je nutné udělat
dodatek smlouvy, který bude řešit průběžné proplácení předem z MSK.
V březnu se koná krajské zastupitelstvo. Bude kontaktován pan Smiga z MSK,
který má na starosti tento projekt, za účelem správné formulace dodatku.
Termín podání žádosti do konce února, chceme-li stihnout březnové krajské
zastupitelstvo.
Usnesení č. V07/01/2018
Výbor jednomyslně souhlasí a návrhem opatření na uzavření dodatku o změně
ročního proplácení projektu ze strany MSK formou zálohové platby.
Zodpovědný za realizaci místopředseda Libor Unverdorben.
8. Žádost o dotaci MSK na činnost projektového manažera Bruntálska
Z. Macrineanu vypracoval žádost do dotačního programu MSK na činnost
svazků obcí a mikroregionů pro rok 2018. K. Kubíčková jej osobně předá na
MSK.

Usnesení č. V08/01/2018
Výbor schvaluje předložení projektové žádosti na činnost projektového
manažera pro období 3/2018 až 12/2018.
9. Vyúčtování dotace MSK na projekt
Z. Macrineanu s pomocí p. Hanelové zpracovává vyúčtování dotace MSK na
činnost projektového manažera za rok 2017. Nejzazší termín předložení je 25.
1. 2018.
Zodpovědný: Z. Macrineanu
10.Diskuze, různé
L. Unverdorben – se ptá, kdo pojede na Region Tour do Brna, K. Kubíčková jede
za Vrbno, L. Unverodorben jede za Euroregion.
Dále paní Kubíčková se ptá na návrhy dalšího workshopu v květnu 2018. Byly
návrhy na pobyt na jižní Moravě i místní lokaci. Pan Unverdorben navrhuje
Schaumanův dvůr v Karlovicích, zeptá se na podmínky.
Předsedkyně dále informovala o kontaktování Sdružení obcí Rýmařovsko, paní
Lukešovou Ivanu, ve věci možné spolupráce. Jedná se o návrh Rýmařovka o
možné spolupráce v rámci zrcadlového projektu. Výbor bude průběžně in
formován o dalším jednání.
11.Závěr
Předsedkyně poděkovala za účast.

Zapsal dne 8. 1. 2018 Zdeněk Macrineanu
Ověřila dne 21. 1. 2018 Květa Kubíčková
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