Zápis č. 6/2020
z jednání valné hromady starostů
26.11. 2020 v Horních Domaslavicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Návrh rozpočtu 2021
4/ Změna stanov č. 6/2020
5/ Různé
6/ Závěr

Jednání VHS zahájil předseda a předal slovo starostce M. Kolářové. Ta seznámila starosty
s průběhem rekonstrukce budovy školy na školku se dvěmi třídami pro 41 dětí.
2/ Kontrola úkolů
bod 49/3b
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Žermanice - úkol trvá
- Obce Dolní Domaslavice a Soběšovice mají stavební povolení s nabytím
právní moci, obec Lučina podala žádost o stavební povolení.
- J. Votýpka seznámil s postupem řešení financování cyklostezek. Žádosti o
projednání poskytnutí peněz na výstavbu cyklostezek v meziresortní
komisi pro Revitalizaci MSK předal J. Votýpka osobně na MPO v Praze
dne 11.11.2020. MRK bude zasedat 7.12.2020.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko pokračuje ve zpracování PD

3/ Návrh rozpočtu 2021
Na návrh starostky D. Veselé byly sloučeny položky 4118 a 4146 a zařazeny pod položku 4116.
Rozpočet je navržen v příjmech ve výši 1 331 000,-Kč a ve výdajích 1 331 000,-Kč
pro 10

zdržel se: 0

proti 0

4/ Změna stanov č.6/2020
Valná hromada starostů projednala změnu stanov v „čl. XVI. Jednání valné hromady starostů“ a
přidala bod g)
g) – valná hromada starostů může přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání v písemné formě
s využitím technických prostředků-videokonference, elektronické pošty nebo datové schránky.
Elektronický podpis u obou variant není vyžadován.

- tento způsob komunikace, nebo rozhodování schválí předseda nebo místopředseda DSO, kteří
svolávají valnou hromadu starostů, nebo navrhují projednávané usnesení.
- výzva k jednání valné hromady starostů formou videokonference, nebo k rozhodování mimo
zasedání musí být doručena všem členům DSO ( i prostřednictvím administrátora)
- další podmínky rozhodování valné hromady starostů zůstávají beze změny
pro 10

zdržel se: 0

proti 0

5/ Různé
5/1 termíny jednání VHS
29. 12. Albrechtice
5/2 příměstské tábory
J. Votýpka informoval o podání dílčí zprávy za rok 2020 a podání žádosti o vyúčtování roku 2020
5/3 Lyžařské závody 2021 v Řece
Jsou stanoveny termíny 7.2. nebo 14.2.2021. Bude upřesněno se SKI areálem v Řece.
5/4 Dílčí audit MSK
Dne 14.10,2020 proběhl dílčí audit MSK. Byla vznesena jedna drobná připomínka k formulaci při
schválení závěrečného účtu za rok 2019.
6/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční v úterý 29.12. 2020 v Albrechticích;
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

