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Zápis z jednání zástupců Sdružení obcí Vrbenska č. 6/2017 
konaného dne 12.12.2017 ve Vrbně pod Pradědem 

 

Přítomni: J. Helekalová, R. Chudová, P. Müllerová, A. Mátéová, D. Selingerová, 
K. Kubíčková  
Omluvena: K. Kočí 
 

Program: 
1. Administrativní záležitosti 
1.1 Schválení rozpočtu na rok 2018 
1.2 Schválení rozpočtového výhledu 2018 - 2022 
2. Informace o MAS Hrubý Jeseník 
3. Projekt – projektový manažer 
4. Různé 
 
 

Předsedkyně sdružení přivítala přítomné a vyzvala je, zda mají něco k doplnění do 
programu. 
 
Členská schůze  
20/06/2017 
schválila  
program jednání  
Hlasování: 5 – 0 - 0 
 

1) Administrativní záležitosti 
 
1.1 P. Müllerová oznámila, že návrhy rozpočtu byly na obcích vyvěšeny. Po schválení na 
dnešním jednání je vezmou zastupitelstva v jednotlivých obcích na vědomí. To se týká i 
střednědobého výhledu. 
 
Členská schůze 
21/06/2017  
schválila 
rozpočet na rok 2018 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2022. 
Hlasování: 5 – 0 – 0 
 
1.2  
 
Členská schůze 
22/06/2017  
schválila 
střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022. 
Hlasování: 5 – 0 – 0 
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2. Informace o MAS HJ Jeseník 
 
P. Müllerová informovala o situaci v MAS HJ. Dne 23.11. proběhla Valná hromada, na které 
byli dovoleni členové výběrové komise a výboru. Pan Jedlička zůstává předsedou spolku. 
Před VH měla P. Müllerová jednání s předsedou. 
 
3. Projekt – projektový manažer 
 
P. Müllerová informovala o možnosti předložit žádost na kraj v rámci dotačního programu 
MSK podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2018, dot. titul č. 2. Dotace by byla na 
projektového manažera, který by spolupracoval s obcemi sdružení a poskytoval poradenství, 
a pomáhal při jejich projektech. Dotace činí 50% a min. výše dotace je 50 000,- Kč, max. 
125 000,- Kč. Do rozpočtu sdružení by obce musely vložit finance na dofinancování 
manažera. Starostky obcí se shodly, že nyní poradenství nevyužijí. 
 
Členská schůze 
23/06/2017  
rozhodla 
nepředložit projektovou žádost v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova MSK 2018, dot. titul č. 2. 
Hlasování: 4 – 0 – 1 /Müllerová/ 
 

 
3. Různé 
 
Přichází starostka Města Vrbno pod Pradědem, pí Kubíčková 
 
a) Starostky Karlovic, Karlovy Studánky a Ludvíkova byly požádány o podpisy veřejnoprávní 
smlouvy k přestupkům.  
 
b) MAS HJ nás požádala o vyjádření, zda budeme předkládat žádost do MAP II. MAS tuto 
žádost plánuje předložit. Starostky se usnesly, že žádost předkládat nebudou, že se jejich 
školy připojí k MAS HJ. 
 
Členská schůze 
24/06/2017  
rozhodla 
nepředložit projektovou žádost v rámci MAP II 
Hlasování: 5 – 0 – 0 
 
c) K. Kubíčková informovala, jak se pokračuje ve věci GDPR. Starostky byly osloveny        
Ing. Steinerovou, a některé z nich s ní budou spolupracovat. 
 
d) D. Selingerová se dotazovala, zda se Vrbno zúčastní jednání v Perasu v pondělí 18.12. 
ohledně běžkařských tras. Město o jednání nevědělo, ale bude se snažit přijít. 
 

 
Zapsala: P. Müllerová  
 
 


