Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 3/2015
konané dne 24.8.2015 v 13:00

Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno

Zasedání 3. Schůze rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko se zúčastnili všichni členové rady.

Prvním bodem programu bylo dokončení diskuze na úpravě stanov, zejména připomínek pana
starosty Lubomíra Šmída. Přítomní prošli veškeré sporné a nepřesně definované části stanov s tím, že
konečnou verzi připraví a e-mailem rozešle pan Filip Chvátal.
Místostarosta Šlapanic pan Michal Klaška přítomné informoval o stanovisku Rady Šlapanic, že bude
pro potřeby DSO Šlapanicko zřejmě poskytnut zdarma pronájem kancelářských prostor na Opuštěné
ulici v Brně.
Hlavní diskuze se týkala návrhu finančního rozpočtu DSO do konce roku 2015 a na rok 2016.
Upřednostňována je varianta s vlastní kancelářskou technikou, webem na vlastní doméně s vlastním
webhostingem. Zahrnout je třeba veškeré možné výdaje, včetně kancelářských potřeb a spotřebního
materiálu.
Nejvíce připomínek v rámci finančního rozpočtu směřovalo k pracovním úvazkům, které by mělo DSO
Šlapanicko mít na svůj provoz. Za minimalistickou variantu je považován 1,2 úvazek, kdy jeden úvazek
připadá na manažera a 0,2 úvazek pak na účetní. Diskutována byla také možnost využití společensky
účelného místa ve spolupráci s úřadem práce.

Důležitou částí plánovaného rozpočtu je výše členského příspěvku, které budou obce platit v rámci
DSO. Výše platby se bude vždy vztahovat na počet obyvatel dané obce či města. Jako nejlepší se jeví
přijít na valnou hromadu s několika variantami a tyto varianty vysvětlit přítomným i s odůvodněním,
v čem budou pro svazek přínosem. Výše členského příspěvku bude ovlivňovat samotnou činnost
svazku. Malý rozpočet a minimalistické pracovní úvazky povedou k tomu, že činnost svazku bude
omezená, větší příspěvek umožní přicházet s novými formami činnosti.
Mezi návrhy, v jakých dalších oblastech by mohl být do budoucna svazek aktivní, byly následující:
svoz a zpracování komunálního odpadu, dopravní terminály, sociální bydlení, sociální služby jako
celek, společné energetické aukce, společný sdílený školní psycholog a logoped, společné pojištění a
připojištění, společné nákupy a tím získané množstevní slevy. Stěžejním plánem nadále zůstává
vybudovat společnou síť cyklostezek.

Dále rada projednala program valné hromady DSO Šlapanicko, zařadit je třeba finanční rozpočet a
kalkulace příspěvku ve variantách, akční plán, stanovy, přístup dalších obcí - nyní pravděpodobně
Ponětovic, projednávány budou návrhy možných společných aktivit. Pozvánka se zašle všem obcím v
rámci ORP Šlapanice, nečlenové DSO Šlapanicko budou na valné hromadě přítomni v pozici hostů.
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Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno
Cílem a závěrem jednání bylo ujasnění si názorových východisek Rady před plánovanou valnou
hromadou. Snahou všech zúčastněných je optimalizace výše členského příspěvku tak, aby svazek byl
funkčním orgánem.
Zapsal: Karel Janský

o
Mgr. Michal Klaška
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Příloha č. lk zápisu z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko č. 3
konané 24. 8. 2015 ve 13:00

PREZENČNÍ LISTINA
Z JEDNÁNÍ RADY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ŠLAPANICKO č. 3

konané dne 24. 8. 2015 na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno

Michal Klaška

František Kroutil

Miroslav Boháček

Jan Grolich

Jan Symon

Josef Šiška

Lubomír Šmíd

/

Filip Chvátal, Manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

