Zápis č. 1/2020
z jednání valné hromady starostů
30.1.2020 v Soběšovicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ LUSTON o.p.s., likvidace
4/ Změna stanov
5/ Různé
6/ Závěr

VHS zahájil místopředseda M. Polášek. Starosta P. Voznica informoval starosty o dokončených
akcích-náměstí a připravovaných-PD a studie na spolkový dům a bydlení pro mladé a seniory
v obci. Obec se snaží zprůhlednit nakládání s odpady vlastním vážením separovaného sběru..
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
- Rozpočet zatím nemá zpracovaný obce Lučina.
- Stále bere VHS jako nejlepší cestu k realizaci přes Revitalizaci MSK.
- J. Votýpka informoval o komunikaci s MSiD o možnosti zapojení se do
spolupráce se SMOOK a jejich projektu POHO2030 jako spolupracující.
- Oslovit primátory měst Frýdek-Místek a Havířov a hejtmana MSK dopisem
s žádostí o schůzku na toto téma. Připravit návrh žádosti na MPO na realizaci
cyklotrasy. Termín: 27.2.
Úkol: předseda, Votýpka
bod 49/3c

- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele

3/ LUSTON o.p.s. likvidace
Návrh na výmaz z obchodního rejstříku byl podán 8.1.2020. Rozhodnutí o výmazu bylo krajským
soudem vydáno 20.1.2020 a nabude právní moci 6.2.2020
4/ Změna stanov
Z důvodu změny v činnosti administrátora (likvidace LUSTON o.p.s.) schvaluje VHS změnu
stanov:
čl. XIV. Administrátor svazku obcí
Původní znění odst. a/ Administrátor ( LUSTON o.p.s.) je administrativně-organizačním
pracovníkem svazku obcí, který nemá pravomoci statutárních orgánů, ruší se

Nové znění: Administrátor zajišťuje administrativně-organizační potřeby svazku obcí, ale nemá
pravomoci statutárních orgánů. Činnosti, které administrátor zajišťuje, vykonává buď pracovník
svazku obcí nebo externí služba, zapisuje se
pro 10
zdržel se: 0
proti 0

5/ Různé
5/1 termíny jednání VHS
27.2. Bruzovice
26.3. Dolní Domaslavice
30.4. Horní Bludovice
28.5. Lučina

25.6. Žermanice
18. nebo 25.9. Těrlicko
29.10. Pazderna
26.11. Horní Bludovice
28.12. Albrechtice

5/2 lyžařské závody o pohár mikroregionu
Lyžařské závody o pohár mikroregionu budou v neděli 9.2.2020 od 16,00 hod. Zásoba sněhu je
dostatečná. Přihlášeno je zatím 70 závodníků. Případné zrušení závodů bude oznámeno účastníkům
na emaily příští týden.
5/3 projekt „Příměstské tábora v mikroregionu“ a „Informovaný mikroregion“
Na stránkách OPZ zatím není žádná informace o výběru schválených projektů. Požadovaná částka
předložených žádostí je cca 1,5 mlrd. Kč.
Pro příměstské tábory, ale výběr platí, protože bude hrazen z prostředků MAS Pobeskydí.
Z časových důvodů navrhuje J. Votýpka začít s přípravou s koordinátory v jednotlivých obcích. Na
připomínku P. Voznici bude koordinátorům připomenuto, v jakém věkovém rozsahu se mohou děti
táborů zúčastnit.
VHS pověřuje J. Votýpku přípravou a koordinací realizace příměstských táborů.
pro 10
zdržel se: 0
proti 0
5/4 informace k výzvě MAS v PRV
Ve výzvě je alokace 6,6 mil Kč. Seminář k výzvě bude 20.2. v 15,00 hod v Třanovicích. Termín
podání žádostí bude 13.3.-14.4.2020.
5/5 přezkum hospodaření mikroregionu bude 13.2.2020
7/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 27.2.2020 v Bruzovicích.
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

