Zápis č. 7/2019
z jednání valné hromady starostů
26.9.2019 v Těrlicku
Přítomni: dle prezenční listiny
Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Revitalizace MSK
4/ Změna rozpočtu č.1/2019
5/ Likvidace LUSTON o.p.s.
6/ Různé
7/ Závěr
VHS zahájil předseda J. Feber a předal slovo starostovi Těrlicka M. Poláškovi. Ten informoval o
životě v obci Těrlicko a investičních akcích na výstavbu sportovní haly a parkovacích míst v centru
ob ce.
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.
- 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-splněno
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele
3/ Revitalizace MSK
J. Votýpka podal informaci o možnostech a průběhu řešení projektů v revitalizaci MSK na MPO.
Žádosti je možné stále podávat, ale s ohledem na množství peněz se pro realizaci bude schvalovat
4-5-projektů. Tento proces probíhá tak, že po posouzení projektů na MPO jsou tyto odeslány
k vyjádření na Moravskoslezský kraj. Zde ho posoudí Moravskoslezská investice a Development
a.s. a její představenstvo (vedení MSK-5 osob, primátoři měst-6 osob a zmocněnec vlády)
doporučí Tripartitě projekty ke schválení. Starostové vidí možnost prosazení cyklostezek jako
velmi problematické protože při tomto složení rozhodovatelů budou primátoři podporovat hlavně
své projekty, který ch mají také hodně.
4/ Změna rozpočtu č.1/2019
Rozpočtové opatření má tyto změny:
Příjmy:
-Zapojení kladného zůstatku finančních prostředků z r. 2018
-neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem

270 000 Kč
125 000 Kč
395 000 Kč

Výdaje:
-komunální služby (fakturace mikroregionu, viz. příloha)
395 000 Kč
Rozpočtová změna je s přebytkem, pro vyrovnání cash flow do konce roku, z důvodu opožděné
platby dotace za projekt „Study tour v krajině 4 jezer“ s Powiatem Pszczyňskim
D. Veselá vznesla připomínky ke kvalitě fungování služeb administrátora. VHS pověřila předsedu,
aby do příští VHS předložil řešení.
Termín: 31.10.2019
VHS předloženou změnu rozpočtu č.1/2019schvaluje
Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

5/ Likvidace LUSTON o.p.s.
J. Votýpka informoval, že 3.9.2018 doběhla 3 měsíční lhůta vyvěšení oznámení v Obchodním
věstníku k přihlášení věřitelů. RBP, zdravotní pojišťovna zaslala pohledávku ve výši 1 643,- Kč.
Zpracovává se závěrečná zpráva o průběhu likvidace.
6/ Různé
6/1 termíny jednání VHS
31.10. Pazderna
28.11. Horní Domaslavice
27.12. Albrechtice
6/2 cvičení HZS na vodě, Těrlická vodní nádrž
M. polášek připomenul velké cvičení složek HZS na vodě v pátek 4.10.2019. Zájemci o účast se mu
neprodleně nahlásí.¨
6/3 čipování psů
VHS projednala tuto novou povinnost majitelů psů a její dopad na činnost obce. Starostové
konstatují velmi špatnou připravenost této legislativy, která neuložila povinnost majitelům psů
registrovat zvíře do nějakého seznamu ani neukládá státu vytvořit podobnou agendu. Obec Těrlicko
v tomto směru postoupilo v přípravě nejdále a starosta J. Polášek rozešle na obce agendy, kde mají
své seznamy, aby byla možné snadnější dohledání psů v území mikroregionu.
Termín: 31.10.2019
6/4 dotační výzvy
3. výzva MAS Pobeskydí - OPŽP -Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň)-do 15.10.2019

6/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 31.10.2019 v Pazderně.
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber
předseda

