Nádražní 389
793 26 Vrbno pod Pradědem

Zápis z jednání členské schůze Sdružení obcí Vrbenska č. 10/2018
konaného dne 2.10.2018 ve Vrbně pod Pradědem
Přítomni: J. Helekalová, R. Chudová, P. Müllerová, A. Mátéová, D. Selingerová,
K. Kubíčková
Omluvena: K. Kočí
Program:
1. Zahájení
2. Administrativní záležitosti
2.1 Rozpočtová změna
3. Informace o MAS Hrubý Jeseník
4. Různé – možnost čerpání dotací, rozpočet na r. 2019,…
Předsedkyně sdružení přivítala přítomné a vyzvala je, zda mají něco k doplnění do
programu.
Členská schůze
29/10/2018
schválila
program jednání
Hlasování: 5 – 0 - 0
2) Administrativní záležitosti
2.1 Rozpočtová změna
Předsedkyně informovala přítomné o návrhu změny rozpočtu, kdy je potřeba navýšit OPDA
6310 o částku 1720,- Kč. Jedná se o vyšší poplatky v bance. V prosinci zkusíme vyjednat
lepší podmínky. Snížena bude položka 3639 o 1720,- Kč.
Členská schůze
30/10/2018
schválila
Rozpočtovou změnu č. 1/2018
Hlasování: 5 – 0 - 0
3) Informace o MAS Hrubý Jeseník
P. Müllerová podala informaci, že k 30.9.2018 rezignoval na funkci předsedy pan Vladimír
Jedlička. 25.9. se konal Výbor MAS, na kterém místopředsedkyní byla zvolena paní
Květoslava Bukovská ze Spolku paní a dívek ze Dvorců a předsedkyní P. Müllerová za naše
sdružení.
P. Müllerová informovala, že nyní MAS vyhlásila výzvu na malé projekty spolupráce, které
jsou na podporu vzdělávání a práci s dětmi do 15 let, celková alokace je zde 100 000,-,
možná dotace na 1 projekt od 5 do 30000,- Kč.
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V únoru 2019 by měly být vyhlášeny výzvy z PRV a IROP, na jaře také výzva z OPŽP
(alokace 10 mil.).
4) Různé
a) Starostky KS a Ludvíkova nebudou předkládat žádost o dotaci na MSK na studii
stezky mezi těmito obcemi.
P. Müllerová navrhuje, že bude-li obdobný titul na cyklistické trasy a infrastrukturu
vyhlášen i v příštím roce, bylo by možné udělat v jednotlivých obcích odpočivadla, na
trase 553 a 6070.
b) P. Müllerová navrhuje udělat společný propagační materiál – brožurku s mapkou. R.
Chudová by aktualizovala materiály, které byly zpracovány v rámci WIDE WEB.
Také bychom mohly dokončit brožurku týkající se sakrálních staveb. K. Kubíčková
navrhuje zpracovat strategii sdružení.
c) V polovině listopadu by se mělo konat další jednání členské schůze, a to k rozpočtu
na r. 2019.
d) R. Chudová připomíná společné setkání starostů svazku Bruntálsko v Karlově
Studánce na 11. – 12.10.

Zapsala: P. Müllerová

