Nádražní 389
793 26 Vrbno pod Pradědem

Zápis z jednání zástupců Sdružení obcí Vrbenska č. 5/2017
konaného dne 26.10.2017 ve Vrbně pod Pradědem
Přítomni: J. Helekalová, R. Chudová, P. Müllerová, A. Mátéová, K. Kubíčková,
D. Selingerová
Omluvena: K. Kočí
Program:
1. Administrativní záležitosti
1.1 Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
1.2 Informace k průběžnému auditu
2. Informace o MAS Hrubý Jeseník
3. Různé
Předsedkyně sdružení přivítala přítomné a vyzvala je, zda mají něco k doplnění do
programu. Sama doplnila k bodu 1.1 projednání návrhu střednědobého rozpočtového
výhledu na roky 2018 – 2022.
Členská schůze
18/05/2017
Schválila
program jednání s doplněním dle návrhu
Hlasování: 5 – 0 - 0
1) Administrativní záležitosti
1.1 P. Müllerová předložila přítomným starostkám návrh rozpočtu na rok 2018, ve které se
snížil příspěvek pro MAS Hrubý Jeseník z 10,- Kč na 8,- Kč. Celkové výdaje a příjmy činí
83 200,- Kč. Střednědobý výhled na roky 2018 – 2022 je navržen v položce výdajů a příjmů
na 83000,- Kč.
Členská schůze
19/05/2017
Projednala
návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 –
2022.
Hlasování: 5 – 0 - 0
1.2 V říjnu proběhl průběžný audit, který byl bez chyb a nedostatků. Na základě doporučení
auditora bude doplněna webová stránka www.vrbensko-jeseniky.cz o záložku dokumenty, ve
kterých budou stanovy, zápisy a ostatní povinně zveřejňované dokumenty (rozpočty,
závěrečné účty,…)
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2. Informace o MAS HJ Jeseník
P. Müllerová informovala o situaci v MAS HJ. Na posledním výboru, který byl v září, se
schvalovaly projekty předkládané v rámci výzvy OPZ. MPSV, kterému byly projekty následně
předloženy, vytklo MAS např. složení výběrové komise a výboru (zastoupení veřejného
sektoru nad 50%), což je v rozporu se stanovami MAS HJ. Volba předsedy na výboru
neproběhla. Funkce místopředsedy se vzdal za Horní Benešov starosta Michal Blažek a
místopředsedkyní byla zvolena P. Müllerová za Vrbensko.
Další výbor proběhne 2.11. a měli by se zde kooptovat další členové výboru z neveřejného
sektoru. Zároveň by se měly schvalovat nové fiche a výzvy IROP. Jako člen výboru
upozornila P. Müllerová předsedu MAS, že by nejdříve měli být členové kooptováni a na
následujícím výboru by měly být schvalovány ostatní body programu.
Valná hromada by se měla uskutečnit ve čtvrtek 9.11. ve 14,00 hod. Zatím není zaslána
oficiální pozvánka.
3. Různé
a) 3.11. budou mít schůzku starostky Karlovic, Karlovy Studánky a Ludvíkova ohledně
veřejnoprávní smlouvy k přestupkům. Jedná se o navýšení poplatků za rozhodnutí,
zastavení nebo odložení.
b) U projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku budeme požadovat po obcích
finanční příspěvek. Jde o navýšení min. hodinové sazby z 62,- na 66,- Kč na výplatu
klientům v rámci tréninkových prací. Přesná částka bude vyčíslena a starostkám zaslána.
c) GDPR – p. Kubíčková informovala o prezentaci GDPR na workshopu DSO Bruntálsko dne
30.10. Všem starostům byly zaslány dotazníky k vyplnění, aby firma mohla na jejich základě
říct obcím přibližnou cenu.
d) Starostka Helekalová nás požádala o doplnění turistických cílů z našich obcích do
průvodce Karlovic. Možno dát ty, které budou jednotlivé obce uvádět v rámci aplikace Plánuj
výlety. Pí Kubíčková připomněla, že aplikace Plánuj výlety bude prezentována také 30.10. na
workshopu.
e) Starostka Chudová nás informovala o situaci v Karlově Studánce (stavby na černo,
přestupky,…)
f) P. Müllerová ukázala starostkám omalovánky, které jsme dělali v rámci sdružení
a předala starostkám následují počty: Karlova Studánka 40 ks, Ludvíkov 40 ks, Vrbno 120 ks,
Karlovice 60 ks, Široká Niva 40 ks.

Zapsala: P. Müllerová

