Zápis č. 4/2020
z jednání valné hromady starostů
25.6. 2020 v Horních Bludovicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ MAS Pobeskydí
4/ Závěrečný účet DSO za rok 2019
5/ Různé
6/ Závěr

VHS zahájil předseda. Starostka P. Ficková informovala o akcích a životě v Horních Bludovicích.
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 má stavební řízení stále otevřené
Starostové, kterých se cyklostezka týká vytvoří pracovní skupinu, která
bude ve spolupráci s administrátorem koordinovat další postup prací.
Administrátor bude pokračovat ve zpracování projektových žádostí pro
meziresortní komisi.
- Starostka Lučiny dodá podklady pro zpracování žádosti do Meziresortní
komise MPO - úkol trvá
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele
3/ MAS Pobeskydí
Jednání VHS se zúčastnili pracovníci MAS ředitelka Krystyna Nováková a Pavel Žiška a
seznámily starosty s výsledky své práce za uplynulé období 2014-2020 a připravované záměry na
další období 2021-2027. Podle dosavadních jednání s EU nedojde k výrazným změnám ve
struktuře operačních programů. Místní akční skupiny se budou pohybovat ve zhruba stejném
rozsahu. Výrazná změna bude ve vlastním podílů žadatele, která bude v našem kraji asi 30 %, což
bude mít dopad na výši členských příspěvků. Vše je ale v současné době v jednání a uvidíme, jak je
ovlivní pandemie koronaviru. V čerpání peněz jsme byly úspěšní a v území mikroregionu se
podařilo získat z OP IROP 30 860 365 Kč z celkové alokace 90,77 mil. Kč plus další peníze z PRV
získali zemědělci.
V současné době MAS připravuje pro nové plánovací období strategii komunitního rozvoje v území
MAS a starostové byli vyzváni k zapojení do pracovních skupin, které ve svých oblastech činnosti
mohou ovlivnit cíle, zaměření a hodnotící kritéria.

4/ Závěrečný účet DSO za rok 2019
Návrh závěrečného účtu byl v obcích řádně vyvěšen a VHS ho schvaluje.
zdržel se: 0

pro 8

proti 0

úkol: zaslat na email:luston@seznam.cz potvrzení o vyvěšení závěrečného účtu, nebo kopii titulní
strany s daty.
5/ Různé
5/1 termíny jednání VHS
18. nebo 25. 9. Těrlicko
bude upřesněno
29. 10. Pazderna
26. 11. Horní Domaslavice
28. 12. Albrechtice
5/2 střelecké závody v Těrlicku
Na střelnici probíhají stavební úpravy a termín konání závodů včas upřesníme.
5/3 Region Beskydy
Region Beskydy nabízí možnost zorganizování výletu pro kluby seniorů na Slovensko nebo
v Česku. Starostové zjistí případný zájem.
7/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční v Těrlicku. Předběžný termín 18. nebo 25.9.2020
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

