Nádražní 389
793 26 Vrbno pod Pradědem

Zápis z jednání zástupců Sdružení obcí Vrbenska č. 2/2017
konaného dne 1.6.2017 ve Vrbně pod Pradědem
Přítomni: J. Helekalová, D. Selingerová, R. Chudová, K. Kočí, P. Müllerová
Omluveni: A. Mátéová, K. Kubíčková
Program:
1. Administrativní záležitosti
1.1 Projednání Závěrečného účtu DSO za rok 2016
1.2 Projednání zprávy revizní komise
1.3 Schválení roční uzávěrky ke dni 31.12.2016 - Protokol o schválení uzávěrky
1.4 Úprava rozpočtu v položkách
2. MAS Hrubý Jeseník
3. Různé
Předsedkyně sdružení přivítala přítomné a vyzvala je, zda mají něco k doplnění do
programu.
Členská schůze
08/02/2017
Schvalila program jednání
Hlasování: 4 – 0 - 0
1) Administrativní záležitosti
P. Müllerová konstatovala, že Závěrečný účet za r. 2016 byl řádně vyvěšen ve všech obcích
a proto ho na dnešním jednání můžeme schválit. Poté ho jednotlivé obce vezmou ve svých
zastupitelstvech na vědomí.
Členská schůze
09/02/2017
projednala a schválila Závěrečný účet za rok 2016
Hlasování: 4 - 0 - 0
10/02/2017
projednala a schválila zprávu revizní komise
Hlasování: 4 – 0 - 0
11/02/2017
projednala a schválila roční účetní uzávěrku za rok 2016
Hlasování: 4 – 0 - 0
12/02/2017
projednala a schválila pověření pro Ing. Pavlu Müllerovou ke schvalování změn rozpočtu
na úrovni položek
Hlasování: 4 – 0 - 0
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ukládá
starostům obcí projednat a vzít na vědomí Závěrečný účet DSO za rok 2016 v
zastupitelstvech obcí.
2) MAS Hrubý Jeseník
R. Chudová informovala o konání výboru MAS začátkem května. Na výboru byla schválena
grantová směrnice, s tím že každý člen si může zažádat o cca 2000,- Kč/rok. Tato směrnice
ovšem členům zatím nebyla rozeslána. Pracovníci na MAS – Z. Makrineau a P. Elblová
zůstávají. R. Chudová poukazuje na nesrovnalosti v rozpočtu. Dále jsme očekávaly, že na
programu jednání VH, která se
koná 14.6. bude zařazena volba nového předsedy. Problémem je, že není návrh na nového
předsedu. P. Müllerová dostala za úkol si promyslet, zda tento post nechce vzít.
K. Kočí informovala, že měli zájem /ACTAEA/ požádat o dotaci přes MAS na vzdělávání na
expozici obnovitelných zdrojů, ale bohužel podmínky, které jsou nastaveny jsou
nedosažitelné – např. bezbariérovost ve všech místnostech.
3) Různé
P. Müllerová informovala, že každá obec má k dispozici 1 dřevěnou tabuli, které byly
vyráběny v r. 2011 v rámci společného projektu.
Dále uvedla, že DM Euroregionu připravuje produkt „Síť tras a nabíjecích míst pro
elektrokola JESCYKLO“. Více bude uvedeno na stánkách www.jescyklo.cz. P. Müllerová
přepošle mail od M. Blaška.
K. Kočí sdělila, že získali /ACTAEA/ dotaci z MSK na questing. (www.questing.cz) Jedná se
o zviditelnění zajímavostí v obci formou hledání těchto míst dle mapky (návodu). Na konci je
umístěn poklad. Zájemci si vyzvednou na daném místě „návod“, se kterým obchází jednotlivá
zastavení. Součástí „návodu“ je tajenka, kterou doplňují.
O questing projevily zájem starostky KS a Ludvíkova. Vrbno ještě zváží.
J. Helekalová: Možno realizovat i pro celý mikroregion, s tím, že by atrakce zájemci objížděli
na kole.
Akce v KS:
1.7. lázeňský jarmark pořádán ve spolupráci s MAS HJ
5.8. gastrofestival – pořádá MSK

Zapsala: P. Müllerová

