Zápis č. 5/2019
z jednání valné hromady starostů
28.5.2019 v Lučině
Přítomni: dle prezenční listiny
Program

1/ Zahájení
2/ Nabídka spol. Finod, vítání občánků
3/ Kontrola úkolů
4/ Změna vedení účetnictví
5/ Žádost o dotaci z OPZ - PO 4 Efektivní veřejná správa
6/ Různé
7/ Závěr

VHS zahájil předseda J. Feber. Starostka obce D. Veselá představila probíhající a připravované
akce v obci-dokončené dopravní řešení na náměstí a příprava jeho sadových úprav, výstavba
kanalizace, rekonstrukce kempu, rekonstrukce bývalé stolárny na využití pro spolkový život.
2/ Nabídka spol. Finod, vítání občánků
Zástupci firmy představili svoji historii a činnost. Obcím nabízejí spolupráci s dodáním dárků při
vítání občánků. Důstojný dar v podobě zlaté mince v kazetě. Pro rok 2020 připravují minci
čtyřlístek. Zájemci budou firmu kontaktovat individuálně.
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.
- Rozpočet zatím nemá zpracovaný obce Lučina.
- Stále bere VHS jako nejlepší cestu k realizaci přes Revitalizaci MSK.
- Aktualizujeme materiál cyklostezky a cyklotrasy v území mikroregionu a ve
spolupráci se senátorem J. Ciencalou zkusíme prosadit u meziresortní komise.
O předběžné schůzce s ním informoval starosta P. Voznica.
Současně provedeme aktualizaci projektů zařazených v seznamu u MPO.
Úkol: J. Votýpka
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele
4/ Změna vedení účetnictví.
J. Votýpka předložil návrh smlouvy pro vedení účetnictví mikroregionu paní M. Tomiczkovou za
3000 Kč/měsíc. Dále předložil nabídku firmy Gordic na program Ginis Expres pro účetnictví za
částku 14 157 Kč. VHS předložené návrhy schvaluje.
pro:10

zdržel se: 0

proti: 0

5/ Žádost o dotaci z OPZ - PO 4 Efektivní veřejná správa
VHS prodiskutovala podklady a požadavky obcí pro zpracování žádosti. Je nezbytné je ze strany
obcí doplnit. Dále požádat MDP Geo o cenovou kalkulaci pro ortofoto snímkoví v rozlišení 5
cm/pixel.
úkol: pondělí 3.6.2019
VHS schvaluje podání žádosti do PO 4 Efektivní a veřejná správa a nabídku HRAT s.r.o. na
zpracování žádosti do OPZ, výzvy č. 092 za částku 48 400 Kč s DPH.
pro:10
zdržel se: 0
proti: 0
6/ Různé
6/1 plánované akce na rok 2019
Střelecké závody - Těrlicko, 20.9., střelnice
20. let založení mikroregionu – 26.-27.9., Těrlicko
6/2 termíny jednání VHS
27.6.
Žermanice
31.10. Pazderna
25.7.
Horní Bludovice
28.11. Horní Domaslavice
20.9.
Těrlicko
27.12. Albrechtice
6/3 likvidace LUSTON o.p.s
V obchodním věstníku je vyvěšeno oznámení o likvidaci na 3 měsíce. Mezitím budou získána
stanoviska příslušných institucí o vzájemných pohledávkách a závazcích.
6/4 Volejbalový turnaj v Albrechticích
V sobotu 25.4.2019 proběhl 20. ročník volejbalového turnaje o Pohár mikroregionu.
1. Albrechtice
2. Těrlicko
3. Havířov
4. Horní Bludovice
5. Soběšovice
6/5 zasedání s Powiatwm Pszczyňskim
Další VHS bude společná se starosty z Powiatu Pszczňského. Doprava bude organizována společně
autem z Těrlicka. Pokud bude zúčastněných více pojede i J. Votýpka. Harmonogram svozu bude
oznámen.
6/6 Nové internetové stránky mikroregionu
VHS schvaluje smlouvy k vytvoření nových internetových stránek:
- Smlouva o vytvoření internetových stránek
- Smlouva o provozu internetových stránek
- Smlouva o zpracování osobních údajů
pro:10
zdržel se: 0
proti: 0
7/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2019 ve Pszczyně.
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber
předseda

