Zápis č. 2/2020
z jednání valné hromady starostů
27. 2. 2020 v Bruzovicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Nájemní smlouva, kancelář v Lučině
4/ ČSOB zrušení euro účtu, zřízení platební karty
5/ Různé
6/ Závěr

VHS zahájil předseda. P. Neděla informoval starosty o dokončených akcích-chodník, pokračování
další etapou chodníku a opravy hřbitovní zdi.
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
- P. Voznica vznesl připomínky k tempu postupu prací pro finanční
zabezpečení realizace cyklotrasy. 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.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele
3/ Nájemní smlouva, kancelář v Lučině
D. Veselá předložila návrh smlouvy o nájmu na kancelář v budově obecního úřadu Lučina č.p. 1.
Výše nájmu je 8 480,-Kč/rok ve dvou splátkách. Za dodávku služeb - elektrická energie, pitná voda,
odpadní vody, úklid společných prostor a tepla bude placena záloha 3 200,-Kč/rok. U dodávky tepla
bude provedeno roční vyúčtování podle podlahové výměry kanceláře. VHS smlouvu o nájmu na
dobu neurčitou schvaluje.
pro 9

zdržel se: 0

proti 0

4/ ČSOB zrušení euro účtu, zřízení platební karty
Předseda předložil návrh na zrušení bankovního účtu č.ú. 278047241/0300. Účet byl zřízen
v minulosti z důvodu potřeb pro projekty přeshraniční spolupráce pro měnu EUR, což už dnes není
potřeba. Na učtu je uloženo 1 628,74 EUR..
pro 9
.

zdržel se: 0

proti 0

5/ Různé
5/1 termíny jednání VHS
2. 4. Dolní Domaslavice
18. nebo 25. 9. Těrlicko
30. 4. Horní Bludovice
29. 10. Pazderna
28. 5. Lučina
26. 11. Horní Domaslavice
25. 6. Žermanice
28. 12. Albrechtice
5/2 lyžařské závody o pohár mikroregionu
Pro nedostatek sněhu byly závody zrušeny.
5/3 přezkum hospodaření mikroregionu proběhl 13. 2. 2020
Nebyly vzneseny žádné závažné připomínky nebo výhrady
5/4 rozpočet nákladů na obce
administrátor připraví předpoklad finančních nákladů pro jednotlivé obce na zajištění chodu
mikroregionu pro rok 2021.
7/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 2. 4. 2020 v Dolních Domaslavicích.
Zapsal: J. Feber

Jindřich Feber v.r.
předseda

