DSO BROUMOVSKO
Klášterní 1, 550 01 Broumov
IČO: 67438539, tel. 491 810 020
e-mail: info@dsobroumovsko.cz
http://www.dsobroumovsko.cz/

Zápis
z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 21. 12. 2021 v Broumově.
Místo konání:
Přítomni:

Broumov
Karel Rejchrt, Václav Harasevič, Věra Hermonová, Jana Králová, Libuše
Rosová, Soňa Pallová, Ing. Jaromír Jirka, Jiří Sadílek, Bc. Vladimír
Grusman, Josef Bitnar, Ing. Tomáš Havrlant

Pozdní příchod:
Dřívější odchod:
Omluveni:

Petr Novák, Dana Cahová, Ing. Jaroslav Bitnar

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Vladimír Grusman, Jana Králová

Hosté:
Zahájení:
Ukončení:

v 9 hodin
ve 12 hodin

P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
3. Informace z kanceláře
4. OPZ – průběh realizace projektu
5. Koncepce zaměstnanosti na Broumovsku – 1. veřejné projednání
6. Schválení rozpočtu na rok 2022
7. Různé

1. Zahájení
Pan Rejchrt přivítal starosty v Božanově a seznámil je s novinkami v obci. V roce 2021 obec
realizovala výstavbu kotelny a zásobníku na pelety v Obecním domě. Obec předpokládá, že tím
dojde ke snížení nákladů. Největší akcí posledních let je výstavba nového rybníku z dotace
OPŽP. Proběhla také přestavba bývalé MŠ na tři bytové jednotky, většinu prací obec prováděla
svépomocí. Dalšími akcemi jsou oprava kamenného mostu a oprava komunikace v dolní části
obce, financováno z rozpočtu obce, výměna střešní krytiny nad jevištěm v kulturním domě,
rekonstrukce prameniště Štoly Božanov, posilující vrt vodovodu pro obec, rekonstrukce části
vodovodu. Na příští rok je plánováno dokončení rozpracovaných akcí, chodník k novému
rybníku, zázemí pro zaměstnance a hotel s ubytováním v bývalé hospodě, vylepšení míst
s kontejnery na odpady.
Dále pan Rejchrt seznámil starosty s programem členské schůze a vyzval starosty
k odsouhlasení programu členské schůze DSO Broumovsko č. 8/2021:
Usnesení:
Členská schůze schvaluje program členské schůze DSO Broumovsko 8/2021.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
Pan Rejchrt navrhnul za ověřovatele zápisu Bc. Grusmana a p. Královou a vyzval zúčastněné
k hlasování.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje za ověřovatele zápisu Bc. Grusmana a p. Královou.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

3. Informace z kanceláře
• Pan Rejchrt představil starostům prezentace DSOB, která bude použita na příštím zasedání
RSK.
• Pan Rejchrt představil Mgr. Petra Osobu jako budoucího zaměstnance DSO Broumovsko,
který bude rozvíjet region na základě koncepcí zpracovaných v rámci dotace OPZ.
• Ing. Eliášová seznámila starosty s možnostmi dotací z KHK a MMR a požádala je, aby se
s přípravou žádostí a podkladů žádostí obrátili na paní Wilkeovou, DiS.

4. OPZ – průběh realizace projektu
Ing. Eliášová seznámila starosty s průběhem realizace všech koncepcí a strategických plánů.
Všechny koncepce jsou v různém stadiu zpracovávání. Do konce ledna příštího roku bude
hotový Pasport vodovodů a Generel obslužnosti mostní sítě. Do konce ledna se také
předpokládá podpis smluv o dílo na Koncepci dopravy v klidu a Koncepci ploch pro rodinné
bydlení a drobné podnikání.
Mgr. Plošková shrnula stav přípravy strategických plánů. Většina schůzek nad tvorbou akčních
plánů již proběhla, ostatní schůzky jsou naplánované na počátek ledna příštího roku.

5. Koncepce zaměstnanosti na Broumovsku
Mgr. Petr Osoba představil Koncepci zaměstnanosti na prvním veřejném projednání.
Starostové problematiku prodiskutovali.

6. Schválení rozpočtu na rok 2022
P. Pichová představila starostům rozpočet na rok 2022. Po krátké diskusi p. Rejchrt vyzval
starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2022 dle předloženého návrhu jako schodkový.
Rozpočet je schválen na straně příjmů ve výši 1.600.000,-- na straně výdajů ve výši 3.500.000,-Schodek ve výši 1.900.000,-- je plně kryt zálohou poskytnutou v roce 2020 a 2021 na realizaci
projektu z OPZ – „DSO Broumovsko - profesionalizace veřejné správy a zpracování
strategických dokumentů“ č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
7. Různé
• Vlci
Požadavek farmářů je identifikace jednotlivců vlků, kteří napadají stáda, aby se zlikvidovali
pouze tito jedinci. Dalším požadavkem je zvýšení kompenzací za ztráty ve stádech.
•

Dohoda o úhradě nákladů
P. Pichová seznámila starosty s Dohodou o úhradě nákladů mezi DSO Broumovsko a DSO
Policka za účetní audit Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p. s..
Smluvní strany se dohodly na tom, že každá ze zúčastněných stran zaplatí 50% celkových
nákladů, což pro každý DSO činí Kč 19.747,--.
Tato částka bude rovným dílem, tj. ve výši 1/14, rozpočítána členským obcí DSO
Broumovsko.
Usnesení:
Členská schůze pověřuje předsedu DSOB podpisem Dohody o úhradě nákladů a schvaluje
úhradu nákladů ve výši 50% z celkové výše faktury za provedení auditu SDMB. Členská
schůze schvaluje rozpočítání této částky rovným dílem, tj. ve výši 1/14, na členské obce
DSO Broumovsko kromě Obce Otovice.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

Příští členská schůze DSO Broumovsko se bude konat ve čtvrtek 27. 1. 2022 od 9,00 hodin
v Jetřichově, místo bude upřesněno.
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členské schůze DSO Broumovsko konané dne 21. 12. 2021 v Božanově
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strategických dokumentů“ č. projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436

II.

pověřuje

II.I.

předsedu DSOB podpisem Dohody o úhradě nákladů a schvaluje úhradu nákladů
ve výši 50% z celkové výše faktury za provedení auditu SDMB. Členská schůze
schvaluje rozpočítání této částky rovným dílem, tj. ve výši 1/14, na členské obce
DSO Broumovsko kromě Obce Otovice

V Božanově dne 21. 12. 2021

Karel Rejchrt
předseda DSO Broumovsko

Jana Králová
2. místopředsedkyně DSO Broumovsko

