Zápis č. 3/2019
z jednání valné hromady starostů
28.3.2019 v Dolních Domaslavicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Program

1/ Zahájení
2/ Úřad práce
3/ Kontrola úkolů
4/ Představení nabídky služeb p. Orsága
5/ Zpracování nových webových stránek mikroregionu
6/ Různé
7/ Závěr

VHS zahájil předseda J. Feber. Starosta D. Dudek řekl několik informací o proběhlých investicích
v obci.
2/ /řad práce FM
Pracovnice úřadu práce seznámily starosty se situací v oblasti zaměstnanosti a poskytování
příspěvků. Starostové vyjádřili svoji nespokojenost s průběhem poskytování a kontroly čerpání
některých příspěvků hlavně v oblasti bydlení.
3/ 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 předpokládá dokončení v březnu.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele
- Starostové dodají kontaktní údaje na osoby pro příměstské tábory termín-10.4.
4/ Přeedstavení nabídky služab p. H.Orsága
H. Orság, jako zástupce firmy PROENVAS s.r.o. , představil možnosti spolupráce v oblasti ochrany
ŽP a přípravy projektů v této oblasti.
5/ Zpracování nových webových stránek mikroregionu
J. Votýpka informoval o potřebě obnovit www stránky mikroregionu z důvodu nefunkčnosti
současných stránek. Předložil nabídku firmy Galileo, která se specializuje na služby pro obce a
DSO a jejíž stránky jsou i v jazykových mutacích angličtině a polštině, včetně nezbytných prvků
splňujících GDPR a bezbariérový přístup. Cenová nabídka 21 659,-Kč + DPH a roční poplatek
5 900,- Kč .
pro 10

proti 0

zdržel se 0

6/ Různé
6/1 plánované akce na rok 2019
Volejbalový turnaj - Albrechtice, 25.5., tělocvična ZŠ
Střelecké závody - Těrlicko, 20.9., střelnice
20. let založení mikroregionu – 26.-27.9.
6/2 termíny jednání VHS
24.4.
Havířov
28.5.
Lučina
změna
27.6.
Žermanice
25.7.
Horní Bludovice

20.9.
Těrlicko
31.10. Pazderna
28.11. Horní Domaslavice
27.12. Albrechtice

6/3 schůzka s Powiatem Pszczyňskim
Schůzka proběhne 24.4. v Havířově. Starostové si připraví náměty na společné projekty.
6/4 Možnost čerpání dotace na zpracování pasportizace majetku obcí
J. Votýpka informoval o otevření výzvy č. 092 z OPZ s termínem podání žádosti do 21.6.2019.
S ohledem na spodní hranici žádosti ve výši 1 000 000,-Kč je nutno se spojit a podat žádost za
mikroregion. Starostové si promyslí rozsah svých potřeb a J. Votýpka zjistí další podrobnosti.
Termín: 10.4.
6/5 souhlas s potřebností projektu
VHS souhlasí s potřebností projektu „Nebojte se TO řešit“ spolku ADAM z.s. pro podání žádosti do
MAS Pobeskydí.
pro 10
proti 0
zdržel se 0
6/6 vedení účetnictví mikroregionu¨
Z důvodu ukončení práce stávající účetní musí mikroregion najít nový způsob jeho vedení. S tím je
spojen i nákup nového software od firmy GORDIC za 16 500,-Kč + DPH. VHS souhlasí
s nákupem i se zajištěním externí službou.
Zajistí: J. Votýpka
pro 10
proti 0
zdržel se 0
6/7 změna administrátora mikroregionu
S ohledem na postup likvidace LUSTON o.p.s. VHS ukončuje její funkci administrátora
mikroregionu a pověřuje výkonem této funkce Ing. Jaroslava Votýpku, bytem 739 39 Lučina 209
za stávajících podmínek za částku 36 700,-Kč
pro 10
proti 0
zdržel se 0
6/7 oslavy 20 let založení mikroregionu
Místem konání oslav 26.-27.9. bude hotel Fridrich v Těrlicku.
Zajistí: M. Polášek
6/8 setkání mikroregionů
Setkání DSO se Sdružením obcí povodí Stonávky a SOJKY proběhne 31.10. v Těrlicku.
7/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve středu 24.4. 2019 v 10,00 hod v Havířově na
Zámečku
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber
předseda

