Zápis č. 3/2021
z jednání valné hromady starostů
24.6.2021 v Lučině
Přítomni: dle prezenční listiny
Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ MAS Pobeskydí, informace
4/ Příměstské tábory v mikroregionu
5/ Různé
6/ Závěr

Jednání VHS zahájil předseda a předal slovo starostce obce D. Veselé. Ta informovala o dokončení
stavby kanalizace hrazené z Revitalizace Moravskoslezského kraje, ukončení etapy opravy
autokempu a přípravě studií na rekonstrukci restaurace v kempu a rozšíření MŠ.
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 podala žádost o stavební povolení.
- Předseda seznámil s výsledkem jednání meziresortní komise MPO pro
Revitalizaci Moravskoslezského kraje dne 7.12., když komise
odsouhlasila naše projekty na cyklotrasy kolem Žermanické a Těrlické
vodní nádrže k realizaci.
- Na úsek v Lučině bylo vydáno stavební povolení. Povodí Odry s.p. zaslalo
obcím smlouvy pro dořešení vztahů na pozemcích.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- V Těrlicku probíhá dokončení zpracování PD a stavební řízení pro první
etapu.
3/ MAS Pobeskydí, informace
Informace o přípravách MAS Pobeskydí na nové období 2021-2027 přednesl Pavel Žiška.
V minulém období bylo vyčerpáno cca 200 mil. Kč. Strategie CLLD za naši MAS byla podána a
předpokládá se plný rozjed výzev v roce 2022. Dále p. Žiška informoval o možnostech
v jednotlivých OP, které budou mít výzvy i v MAS. Situace bohužel stále není jasná a konkrétní.
Naše obce spadají do území ITI Ostravsko, které chystá na září výzvu na projektové záměry ve
školství. ITI Ostravsko bude v programovém období 2021-2027 podporovat vybavení odborných
učeben základních škol. Už v září 2021 bude probíhat oficiální sběr návrhů na strategické projekty
ITI (sběr zjednodušených projektových záměrů. Žadateli mohou být pouze zřizovatelé škol (obce).
V rámci jedné žádosti lze řešit vybavení více škol. Předkládané záměry musí být v souladu se
záměry v MAP. Předložení zjednodušeného projektového záměru je nutnou podmínkou pro
možnost pozdějšího podání plné žádosti. Žadatelé, kteří v září nepředloží své projektové záměry se
tak de facto vyloučí z možné podpory základních škol z prostředků ITI Ostravsko. Budoucí výzva
bude zaměřena především na vybavení odborných učeben pokročilými výukovými pomůckami

s důrazem na zapojení robotů, virtuální reality, rozšířené reality do výuky přírodních věd, techniky,
cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi. Mezi způsobilé výdaje může patřit stavební
úpravy, nábytek, výukové pomůcky (laboratorní soustavy, měřící zařízení apod.), hardware,
software, zajištění vnitřní konektivity školy. Podmínkou je zajištění bezbariérového přístupu
k učebně (výdaje na bezbariérovost však nejsou způsobilým výdajem). Předběžná verze
projektového záměru je na stránkách ITI Ostravsko:
https://itiostravsko.cz/dokumenty/projektovy-zamer/
OP Spravedlivá transformace byla diskutována na Regionální stálé konferenci MSK. Naši zástupci
zde prosadili další schůzku k projednání možností pro obce do 25 000 obyvatel. S ohledem na
rozsah oblasti přikládám pár odkazů, kde je o ní jednáno:
https://hrajemskrajem.cz/transformace-regionu/transformacni-plan/
https://hrajemskrajem.cz/wp-content/uploads/2020/12/Bro%C5%BEura-Obce.pdf
https://geoportal.msk.cz/Public/Apps/atlasmsk/tematicky-atlas-msk.pdf
4/ Příměstské tábory v mikroregionu
O tábory je velký zájem a probíhá jejich příprava. Pro obce Horní Bludovice a Těrlicko je nabídka
z projektu MAP Havířov na realizaci výletů se zaměřením na polytechniku. Výše úhrady je z MAP
stanovena ve výši 200 Kč/osobu za vstupné a dopravu, rozdíl hradí mikroregion nebo rodiče dětí.
VHS schvaluje, že rozdíl v ceně bude kofinancován obcemi, kde proběhnou v příměstských
táborech tyto výlety.
Pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

5/ Různé
5.1 Dotace MSK pro MR byla zálohově ve výši 100 000 Kč převeden na účet mikmroregionu. .
5.2 M. Polášek oznámil, že je dokončena rekonstrukce střelnice a je možné připravit střelecké
závody. Je stanoven termín 24.9.2021.

Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční v pátek 24.9.2021 v 11,30 hod. na střelnici v Těrlicku.
Zapsal: Jaroslav Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

