ZÁPIS VÝBORU „BRUNTÁLSKA“
Datum: 21. 9. 2017 v 10:00 hod.
Místo: MěÚ Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389 v kanceláři starostky.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod (zapisovatel, ověřovatel, na vědomí zápis minulého výboru)
Schválení programu schůze
Kontrola plnění usnesení
Návrh rozpočtu na rok 2019
Rozpočtové opatření
Informace o průběhu předběžného přezkumu svazku dne 11.9.2018 (upřesnění údajů
na webu svazku, volba členů výboru, terminologie v zápisech, nesplnění opatření
v rámci vyvěšení poslední fa za kompostéry …)
7. Zadávání dokumentů na profil zadavatele a registr smluv
8. Program členské schůze
9. Konference pro starosty
10. Diskuze, různé
11. Závěr

1. Úvod, procedurální záležitosti
Zapisovatel: Zdeněk Macrineanu
Ověřovatel: Libor Unverdorben
K. Kubíčková oznámila, že jako ověřovatel minulého zápisu neshledala žádnou chybu. Nikdo
z přítomných nemá žádnou připomínku k doplnění.
Usnesení č. V01/04/2018:
Výbor souhlasí dle návrhu s ověřovatelem a zapisovatelem a bere na vědomí zápis ze schůze
výboru dne 5. 4. 2018

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. V02/04/2018
Výbor schvaluje program schůze dle návrhu

3. Kontrola plnění usnesení
K. Kubíčková uvádí, že poslední Výbor proběhl dne 5. 4. 2018. Výbor se zabýval přípravou
členské schůze a workshopu v Karlovicích. Úkoly k plnění nebyly zadány.
Usnesení č. V03/04/2018
Výbor bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

4. Návrh rozpočtu na rok 2019
P. Hanelová, účetní Bruntálska, představuje návrh rozpočtu Bruntálska na rok 2019, uvádí, že
se příliš neliší od rozpočtu na rok 2018. Schvalovat rozpočet na rok 2019 bude členská schůze
Bruntálska.
Usnesení č. V04/04/2018
Výbor bere na vědomí návrh rozpočtu Bruntálska na rok 2019 a zařazuje jej na program
nejbližší členské schůze, která proběhne dne 11. 10. 2018

5. Rozpočtové opatření č. 3/2018
P. Hanelová dále hovoří o rozpočtovém opatření, které je přílohou tohoto zápisu a dále je
zveřejněno na www stránkách Bruntálska v sekci Rozpočty, rozpočtová opatření

Usnesení č. V05/04/2018
Výbor schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018

6. Informace o průběhu předběžného přezkumu svazku dne 11. 9. 2018
Paní Kubíčková informuje o dílčím přezkoumání hospodaření svazku obcí, které proběhlo dne
11. 9. 2018. Přítomna, kromě ní, byla též účetní svazku P. Hanelová. Písemná zpráva ještě
není k dispozici, nicméně z pohledu účetního je vše v naprostém pořádku, ale kontrolorka se
zaměřovala na všechny dokumenty (zápisy, stanovy, smlouvy..). Upozornila na formální
pochybení – terminologii, hlasování per rollam atd. Předsedkyně se s těmito pochybeními
neztotožňuje, u minulých přezkumů nebyly nalezeny vážné nedostatky. Výbor bude reagovat
na nalezené nedostatky až po obdržení písemné zprávy. Nicméně některé vyřčené
nedostatky může napravit již příští členská schůze, kde by se měl dovolit Výbor – dle
aktuálních stanov má být 5 členný, tudíž se dovolí dva členové. Dalším z uvedených
nedostatků, je nedostatečné opatření k nedostatku, který byl nalezen při přezkoumání ze
dne 21. 3. 2018. Opatření S08/02/2018 přijala členská schůze dne 23. 5. 2018, ovšem dle
kontrolorky to není dostatečné. Předsedkyně navrhuje, aby členská schůze toto usnesení
zrušila a přijala nové.
Usnesení č. V06/04/2018
Výbor bere na vědomí ústní informaci o dílčím přezkoumání hospodaření svazku obcí.

7. Zadávání dokumentů na profil zadavatele a registr smluv
P. Kubíčková v návaznosti na dílčí přezkum hospodaření svazku obcí a zároveň na povinnost
zveřejňování některých dokumentů na profil zadavatele a registr smluv navrhuje, aby
manažer svazku měl povinnost zveřejňovat dokumenty na portálu zadavatele. Členská chůze
pak stanoví povinnost předsedovi revizní komise tento profil kontrolovat a informovat
členskou schůzi.
Usnesení č. V07/04/2018
Výbor ukládá manažerovi svazku obcí zveřejňovat dokumenty na portálu zadavatele.

8. Program členské schůze
P. Kubíčková informuje o připravované členské schůzi. Ke konci roku by měla proběhnout
ještě jedna schůze, která by měla být ustanovující, vzhledem k blížícím se komunálním
volbám.
Návrh programu členské schůze, která proběhne 11. 10. 2018
1. Úvod (zapisovatel, ověřovatel, na vědomí zápis minulého výboru)
2. Schválení programu schůze

3. Kontrola plnění usnesení
4. Pověření Výboru na rok 2019 ke schvalování rozpočtových opatření na rok 2019
5. Návrh rozpočtu na rok 2019
6. Volba zbylých členů Výboru
7. Zrušení usnesení č. S08/02/2018 ze dne 23. 5. 2018
8. Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku obcí ze dne 21. 3. 2018
9. Diskuze
10. Různé
Usnesení č. V08/04/2018
Výbor bere na vědomí program členské schůze

9. Konference pro starosty v Karlově Studánce ve dnech 11. – 12. 10. 2018
P. Chudová zajišťuje program konference pro starosty v Karlově Studánce. Starostové byli již
koncem srpna osloveni s účastí a nyní probíhá jednání s Horskými lázněmi o cenách a
programu.
Návrh programu:
9:00 – 10: 00 – registrace ubytování
10:00 – 11:30 – členská schůze – viz bod 8
11:30 – 12:30 – Trendy v odpadové hospodářství - EKOKOM
12:30 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 procházka Karlovou Studánkou s průvodce a prohlídkou některých domů
(např. kaple Sv. Huberta), předávání příkladů dobré praxe a zkušeností
14:00 – 18:00 individuální lázeňský program
Od 19:00 – večerní program, zhodnocení činnosti Bruntálska za období 2016 - 2018
Manažer svazku obešle starosty s dalšími informacemi na základě podkladů, které zašle p.
Chudová.

10.Diskuze, různé
11. Závěr

Zapsal dne 21. 9. 2018 Zdeněk Macrineanu
Ověřil dne 21. 9. 2018 Libor Unvendorben

