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 28. 6. 2022 v Meziměstí
Místo konání:
Přítomni:

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

Pozdější příchod:

9.15 Libuše Rosová

Dřívější odchod:
Omluveni:

Ing. Jaroslav Bitnar, Věra Hermonová, Petr Novák

Ověřovatelé zápisu:

Jana Králová, Ing. Jaromír Jirka

Hosté:

Mgr. Kristýna Jagošová, Ing. Dominika Sedláčková – MAS Broumovsko+

Zahájení:
Ukončení:

v 9 hodin
ve 11.30 hodin

P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
3. Schválení Závěrečného účtu DSO Broumovsko za rok 2021
4. Schválení Účetní závěrky za rok 2021
5. Rozpočtové opatření č. 2 k 30. 6. 2022
6. Informace z kanceláře
7. Různé
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1. Zahájení
P. Rejchrt přivítal starosty v Meziměstí. Předal slovo starostovi obce p. Sadílkovi. Ten
představil starostům novinky z Meziměstí: ZŠ – vyhřívaná podlaha, vzduchotechnika, nové
kotle; nová budova ZUŠ (bývalé zdravotní středisko); nová místní komunikace v Březové; nová
hasičská cisterna; dětská hřiště v Ruprechticích a Vižňově. Nyní se chystá nová komunikace
k pečovatelskému domu.
Dále p. Rejchrt seznámil starosty s programem členské schůze a vyzval starosty k odsouhlasení
programu členské schůze DSO Broumovsko č. 7/2022.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje program členské schůze DSO Broumovsko 7/2022
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
Pan Rejchrt navrhnul za ověřovatele zápisu p. Královou a Ing. Jirku a vyzval zúčastněné k hlasování.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje za ověřovatele zápisu p. Královou a Ing. Jirku.
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
3. Schválení Závěrečného účtu DSO Broumovsko za rok 2021
E. Pichová seznámila přítomné se závěrečným účtem za rok 2021. Byly předloženy podklady
pro schválení závěrečného účtu – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Předložený „Závěrečný účet DSO Broumovsko
za rok 2021“ předsedající navrhl schválit s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad za rok 2021.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje Závěrečný účet DSO Broumovsko za rok 2021 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
4. Schválení účetní závěrky DSO Broumovsko za rok 2021
Předsedající navrhl schválit Účetní závěrku DSO Broumovsko za rok 2021 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením za rok 2021 a to bez výhrad.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje účetní závěrku DSO Broumovsko za rok 2021 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
Příchod L. Rosová.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 2 k 30. 6. 2022
P. Pichová popsala starostům rozpočtové opatření č. 2 k 30. 6. 2022.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k 30. 6. 2022.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
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6. Informace z kanceláře
•

Majetek – po projektu OPZ zůstal ve vlastnictví DSO drobný majetek (počítač, telefon atd.).
Kancelář zajistila ocenění majetku. Další postup: zveřejnit na stránce DSO nabídku k odprodeji. K odprodeji budou nabídnuty také přebytečné židle.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje zveřejnění prodejní nabídky drobného IT majetku a židlí v určených cenách.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

7. Různé
•

Uzavírka Masarykovy třídy v Broumově přináší komplikace v dopravě. Jako objížďka
slouží i komunikace Hvězdecká ul. v Broumově / Křinice – Šlégl – silnice na Pasa (zasahuje
kromě Broumova na katastry Křinic a Hejtmánkovic). Komunikaci využívají obyvatelé obcí
„za Broumovem“, komunikaci je potřeba průběžně udržovat, obec Hejtmánkovice již investovala, přispělo též město Broumov a soukromí zemědělci. Přes DSO přispějí na drobné průběžné opravy dle vlastního vyjádření následující obce: Martínkovice, Šonov, Božanov, Otovice, Heřmánkovice a Teplice nad Metují.

•

Starostové poděkovali obci Křinice za bezproblémovou organizaci a bezvadný průběh Malého letního dovádění. Příští ročník se uskuteční v Šonově.

• ORP Broumov jako hospodářsky a sociálně ohrožené území
Starostové spolu se zaměstnankyněmi kanceláře MAS Broumovsko+ K. Jagošovou a D.
Sedláčkovou diskutovali o prioritách v regionu, jak nyní v této fázi požaduje MMR přes CIRI.
Prioritizace dotací – K. Rejchrt – nájemní bydlení, ale i individuální bydlení (přímá dotace
stavebníkům). V této oblasti problém de minimis, např. Broumov se již nevejde, K. Rejchrt
požádal MMR, aby v této oblasti zkusilo vyjednat výjimku.
T. Havrlant: Lékaři, to je zásadní pro mladé. K. Rejchrt – zubaři těžké, ale pediatři a praktici by
tu měli být. K diskusi, zda DSO by nemělo podporovat např. vlastní studenty lékařství.
K. Rejchrt – napojení na D11. D. Cahová – podle informací z kraje by se nyní měl prioritně řešit
úsek z Trutnova na Polsko (hotovo do roku 2028), velkým tématem k řešení bude spojení
Trutnova směrem k Adršpachu (nevyhovující komunikace). Dopravní dostupnost je klíčová pro
podnikání.
Pracovní místa pro vysokoškoláky – je nutné usilovat i o pracovní pozice pro tyto lidi.
CHKO – problémy se stavebním povolením, jak pro individuální stavebníky, tak pro
podnikatele.
Turismus – např. pro Božanov je to přínos (dovoluje udržet restauraci, obchod), ale musí se
vyvažovat, aby turismus nebyl obtěžující.
Obchody – je to klíčové pro malé obce, aby si lidé mohli udělat alespoň malý nákup
(Vernéřovice, Adršpach), vše by usnadnila jednotná dotace, která by byla třízdrojová (stát, kraj
a obec).
MAS – podpora drobného podnikání, podpora začínajícím podnikatelům (např. i poradenstvím),
jsou těžké podmínky, např. ze strany hygieny.
Zjednodušení administrativy – měnící se státní politiky, nepřehledné a nevyhovující dotační
tituly. K. Rejchrt – dalším tématem je jistě i energetická soběstačnost regionu.
P. Osoba témata zpracuje dle požadovaného přehledu a zašle na CIRI.
Závěrem byla diskutována vize DSO Broumovsko do budoucna.
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•

P. Pichová informovala starosty o příspěvcích obcí na uprchlickou krizi a o penězích na
transparentním účtu (veřejná sbírka) – po odečtení dosud proplaceného zbývá ještě přibližně
120 tisíc Kč k vyčerpání.

Příští členská schůze DSO Broumovsko se bude konat v úterý 23. 8. 2022 od 9,00 hodin v Martínkovicích v restauraci.
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USNESENÍ

Č. 7 / 2022

členské schůze DSO Broumovsko konané dne 28. 6. 2022 v Meziměstí

Členská schůze

I.

schvaluje

I.I.

program členské schůze DSO Broumovsko 7/2022

I.II.

za ověřovatele zápisu p. Královou a Ing. Jirku

I.III.

Závěrečný účet DSO Broumovsko za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad

I.IV.

Účetní závěrku DSO Broumovsko za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad

I.V.

rozpočtové opatření č. 2 k 30. 6. 2022

I.VI.

zveřejnění prodejní nabídky drobného IT majetku a židlí v určených cenách

V Meziměstí dne 28. 6. 2022

Jana Králová
místopředseda DSO Broumovsko

Karel Rejchrt
předseda DSO Broumovsko
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