Zápis č. 2/2021
z jednání valné hromady starostů
6.5.2021 v Dolních Domaslavicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Závěrečný účet za rok 2020
4/ Příměstské tábory v mikroregionu
5/ MAS Pobeskydí, informace z činnosti
6/ Region Beskydy, informace z činnosti
7/ Různé

Jednání VHS zahájil předseda a předal slovo starostovi obce D. Dudkovi. Ten seznámil VHS
s připravovanými a probíhajícími investičními akcemi, když společenský život je z důvodu
epidemiologické situace zastaven. Připravuje se oprava fotbalového hřiště, výstavba workoutového
hřiště, dokončení kanalizace a rozšíření mateřské školky.
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.
- J. Votýpka informoval o postupu přípravy podkladů pro vyhlášení VZ. Pro
cyklostezku je tento materiál připraven a starostové obcí ho proberou na
společné schůzce spolu s dalšími body pro společný postup. Pro úsek
v Lučině probíhá stavební řízení.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- V Těrlicku probíhá dokončení zpracování PD a stavební řízení pro první
etapu.

3/ Závěrečný účet za rok 2020
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v obcích i v mikroregionu. VHS předložený návrh včetně
přílohy „Přezkumu hospodaření DSO Žermanické a Těrlické přehdary 2020“ provedenou MSK

schvaluje bez výhrad. Vzhledem na vznesenou připomínku v zápisu z kontroly přijímá VHS toto:
Opatření k chybám a nedostatkům při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020
K chybám došlo při zveřejňování dokumentů na úředních deskách obcí členských obcí. Zákonná
lhůta pro zveřejnění dokumentů, tj. 15 dnů před projednáním byla vždy dodržena. Bohužel
s ohledem na opatření COVID-19 se valná hromada starostů scházela nepravidelně a střednědobý
výhled rozpočtu byl schválen až 29.12.2020, došlo k sejmutí tohoto dokumentu u obcí dříve než 1
den před projednáním.
Valná hromada starostů ukládá předsedovi a administrátorovi pečlivou a podrobnou
komunikaci v této věci s členskými obcemi.
pro 8

zdržel se: 0

proti 0

4/ Příměstské tábory v mikroregionu
Průběžná zpráva a žádost o platbu za výdaje v roce 2020 byly schváleny a peníze byly převedeny
na bankovní účet. V letošním roce přibydou 2 nové tábory v Bruzovicích a v Těrlicku. Byla
zahájena příprava těchto táborů, protože očekáváme, že rozvolnění opatření na Covid-19 budou
pokračovat. Podle první odezvy je o tábory zájem i letos.
5/ MAS Pobeskydí, informace z činnosti
V současné době probíhá kontrola žádostí v programu PRV.
Byla prodiskutována podpora výzvy pro další postup v Operačním programu Spravedlivé
transformace 2021-2027 (OPST) na které se podílí i NS MAS. Cílem výzvy je podpora záměru,
aby z OPST bylo uvolněno z částky pro Moravskoslezský kraj 25 % tj. alespoň 5 mld. Kč pro
území obcí a měst do 25 000 obyvatel podle specifických podmínek v jednotlivých částech kraje,
při respektování podmínek a cílů OPST. VHS se rozhodla tuto výzvu podpořit.
Modernizační fond, který využívá finanční prostředky z prodeje emisních povolenek, připravuje
podporu komunitní energetiky v obcích a městech. Předpokládá se s uvolněním 180 mld. Kč pro
jeho potřeby, ale přípravné práce, hlavně v rovině legislativy, zatím nepokročili.
Národní plán obnovy ČR financovaný EU částkou cca 180 mld. Kč je v současné době ve fázi
přípravy a nejsou známy podmínky.
pro 7

zdržel se: 0

proti 1

6/ Region Beskydy, informace z činnosti
VH regionu Beskydy proběhne17.5. a projedná činnost a rozpočet na rok 2021. Rozpočet je
připraven jako přebytkový. Vzhledem ke zpoždění financování OP přeshraniční spolupráce si musí
Region Beskydy připravit podmínky pro financování zaměstnanců. Čerpání peněz ve Fondu
mikroprojektů se na české straně chýlí ke konci, polský partner peníze ještě má, ale snaží se je
vyčerpat. S EU probíhají intenzivní jednání o podobě organizace spolupráce v dalších letech.

7/ Různé
7.1 Dotace MSK pro MR ve výši 125 000 Kč byly schválena. Čekáme na podpis smlouvy od
MSK.
7.2 O nabídky firem na koupi elektroboxů na nabíjení elektrokol a GObec mapový server není
zájem.
7.3 M. Polášek podal bližší vysvětlení k situaci řešení způsobů skládkování odpadů a vývoji cen
v této oblasti.

Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční
ve čtvrtek 24.6.2021 v Lučině v 10,00 hod.
Zapsal: Jaroslav Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

