Zápis č. 9/2019
z jednání valné hromady starostů
28.11.2019 v Horních Domaslavicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Spolupráce mikroregionu a administrátora
4/ Rozpočtové opatření č. 2/2019
5/ Návrh rozpočtu na rok 2020
6/ Projekt Informovaný mikroregion (pasporty)
7/ Různé
8/ Závěr

VHS zahájil předseda J. Feber a předal slovo starostce Horních Domaslavic M. Koláčové Válkové.
Starostka informovala o dokončených akcích v tomto roce-parkoviště u OÚ, MŠ, kostela včetně
chodníků a zeleně a přípravě rekonstrukce budovy MŠ s pomocí peněz z IROP v roce 2020.
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.
- J. Votýpka informoval o schůzce na magistrátu ve Frýdku-Místku a
telefonickém rozhovoru s MSiD, které bude pokračovat osobní schůzkou
4.12.2019 v Ostravě. Schůzka v Havířově zatím neproběhla.
Úkol: předseda, Votýpka
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele
3/ Spolupráce mikroregionu a administrátora
Starostové navázali na tento bod z minulé VHS. V předložených podkladech byly zmíněny oblasti,
ve kterých mikroregion umožňuje čerpat obcím peníze tím, že je zde mikroregion zakladatelem a
stále aktivním členem a objemy finančních prostředků, které mikroregion, obce a další organizace
vyčerpaly. Jak poznamenal M. Polášek tyto aktivity nejde dělat bez profesionálního pracovníka, a
to kolik peněz si zájemci vyčerpají už záleží jen na nich, protože mikroregion připravuje základní
podmínky.
V návrhu smlouvy o poskytnutí služeb administrátorem se škrtá článek III./2. VHS schvaluje
předložený návrh smlouvy.
pro 8

zdržel se: 2

proti 0

4/ Rozpočtové opatření č. 2/2019
Ke změně dochází v příjmové části přesunem peněz mezi položkami. Výdaje jsou beze změny
ve výši 1 274 000 Kč.
Příjmová část
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy celkem

změny
127 000
-25 000
-51 000
51 000

Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovním účtu
celkem

-51 000

upravený rozpočet
955 000
100 000
0
1 055 000

219 000
1 274 000

VHS schvaluje rozpočtové opatření č. 2
pro 10

zdržel se: 0

proti 0

5/ Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu je v příjmové i výdajové části vyrovnaný ve výši 881 000 Kč.
VHS schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020
pro 10
zdržel se: 0
proti 0
úkol: obce vyvěsí rozpočet na úřední desky a sejmou ho až v den projednání na VHS dne
27.12.2019. O vyvěšení podají informaci J. Votýpkovi do 22.12.2019
6/ Projekt Informovaný mikroregion (pasporty)
VHS projednala postup pro vyhlášení veřejné zakázky u tohoto projektu. Vzhledem k výši dotace
se bude jednat o podlimitní veřejnou zakázku, která musí být provedena elektronickou cestou.
Úkol: Administrátor připraví základní informace a podklady pro výběr zpracovatele.
7/ Různé
7/1 termíny jednání VHS
27.12. Albrechtice
7/2 lyžařské závody o pohár mikroregionu
Lyžařské závody o pohár mikroregionu budou v neděli 9.2.2020.
7/3 Žádost o dotaci MSK
VHS schvaluje podání žádosti do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2020 v dotačním
titulu 2. Výše dotace je 125 000,-Kč
pro 10

zdržel se: 0

proti 0

7/4 informace z MAS Pobeskydí
J. Votýpka informoval o přípravě dalšího plánovacího období EU 2021-2027 a zapojení MAS
v něm. Neočekávají se velké změny ve struktuře jednotlivých OP. Změna bude určitě ve výši
poskytovaných dotací. Po zhodnocení ekonomické úrovně jednotlivých krajů to zatím vypadá na
tři skupiny. Praha cca 45% dotace, druhá skupina 55% a třetí skupiny včetně MSK 75%. V úvahách
je i průměr pro všechny stejně cca 63 %.
MAS bude připravovat novou strategii CLLD a navrhuje změnu v poskytování dotací do území
mikroregionů. Mikroregiony by si ve svém území pojmenovaly své společné hlavní cíle, které
bychom zahrnuly do strategie CLLD a při vyhlašování dotačních výzev by byly směrovány do
území daného mikroregionu. Předpokladem je džentlmenská dohoda, že si budeme tento záměr

navzájem respektovat. MAS s touto představou seznámí všechny mikroregiony. Podobně budou
osloveny další zájmové skupiny-zemědělci, drobní podnikatelé, sociální sféra a neziskové
organizace.
8/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční v pátek 27.12.2019 v Albrechticích.
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

