Zápis č. 3/2020
z jednání valné hromady starostů
28. 5. 2020 v Lučině

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Příměstské tábory
4/ Rozpočtové opatření č. 1/2020
5/ Různé
6/ Závěr

VHS zahájil předseda. Starostka D. Veselá informovala o akcích v Lučině, úprava náměstí,
rekonstrukce další učebny v ZŠ, rekonstrukce kempu a výměna veřejného osvětlení.
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
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.
- Starostka Lučiny dodá podklady pro zpracování žádosti do Meziresortní
komise MPO
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele
3/ Příměstské tábory
Je zapojeno 6 obcí - Bruzovice (2 tábory), Dolní Domaslavice, Horní Bludovice, Lučina,
Soběšovice, Těrlicko (2 tábory). J. Votýpka informoval, že po průzkumu u rodičů je o tábory zájem
a budou realizovány. Tábory budou probíhat v červenci a první týden v srpnu.
Uznatelné náklady celkem jsou 2 000 000,- Kč. V roce 2020 1 000 000,-Kč, Dotace 95 % 950 000,-Kč je zaslána na bankovní účet mikroregionu.
Podíly zapojených obcí jsou v tabulce rozpočtu projektu. Starostové zapojených obcí se rozhodli
uhradit podíl obcí jednorázovou částkou. Zbývá uhradit podíl Hypo něha Bruzovice ve výši 8 230,Kč, jeííž tábory začínají v roce 2021. VHS schvaluje.
pro 9

zdržel se: 0

proti 0

4/ Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření reaguje na schválenou dotaci pro Příměstské tábory a zaslanou částku části
dotace ve výši 950 000,-Kč a vlastní podíl obcí. Příjmy se zvyšují o 1 041 770,-Kč na 1 922 770,Kč celkem a výdaje se zvyšují o 1 041 770,-Kč na 1 922 770,- Kč celkem. VHS rozpočtové
opatření schvaluje.
zdržel se: 0

pro 9

proti 0

5/ Různé
5/1 termíny jednání VHS
25. 6. Horní Bludovice
18. nebo 25. 9. Těrlicko
29. 10. Pazderna
26. 11. Horní Domaslavice
28. 12. Albrechtice
5/2 dotační titul v OPZ
Starosta Voznica P. inicioval diskuzi k opětovnému podání žádosti do OPZ na tvorbu strategických
dokumentů obcí a přívětivý úřad (elektronizace úřadu). Starostové pověřili administrátora ověřením
podmínek této výzvy a pokud bude beze změn podat žádost znovu. Termín podání je do 16.6.2020.
5/3 účetní závěrka
Dozorčí rada projedná do 25.6. účetní závěrku za rok 2019.
5/4 MAS výzva v PRV
Ve výzvě bylo podáno 22 žádostí obcí. Projekty prošli věcným hodnocením a protože nebyla
vyčerpána celá alokovaná částka, budou po vyhodnocení výběrovou komisí pravděpodobně
uspokojeny všechny.
7/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2020 v Horní Bludovicích
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

