Zápis č. 5/2020
z jednání valné hromady starostů
18.9. 2020 v Těrlicku

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Příměstské tábory
4/ Rozpočtový výhled-návrh
5/ Různé
6/ Závěr

Starostové se sešli v nové sportovní hale, kde je starosta M. Polášek provedl a informoval o
provozu a technickém zázemí haly. Dále informoval o velké investiční akci – kanalizaci v Hradišti,
výkupu pozemků od Lesů ČR pro rozšíření fotbalového areálu pro mládež. VHS pokračovala
v restauraci Hájenka
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.
- J. Votýpka seznámil s postupem řešení financování cyklostezek. Ve
spolupráci s MSiD byly zpracovány karty projektů a ty byly postupně
projednány v pracovní komisi KÚ MSK a MSiD, v Tripartitě a Stálé
regionální komisi vždy se souhlasem záměru s cílem zadat vyhlášení VZ u
MF v roce 2022. Po konzultaci s MPO a MF bylo dohodnuto, že žádosti
nebude podávat mikroregion, ale obce Lučina za Žermanickou vodní nádrž
a Těrlicko za Těrlickou vodní nádrž, protož jsou již vedeni u Meziresortní
komise (MRK) při podání záměrů v roce 2010 na zpracování projektové
dokumentace. Nyní probíhá zpracování žádostí pro MRK MPO. Starostové
dotčených obcí zajistí schválení záměrů cyklostezek a souhlas s podáním
žádostí určenými obcemi v zastupitelstvech obcí.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko pokračuje ve zpracování PD

3/ Příměstské tábory
Tábory proběhly v obcích Bruzovice, Dolní Domaslavice, Horní Bludovice, Lučina, Soběšovice a
Těrlicko v červenci a srpnu. Odezva rodičů, dětí i organizátorů byla velmi pozitivní. Celkem se
zúčastnilo 262 dětí a náklady tohoto roku jsou 465 000,-Kč.

4/ Rozpočtový výhled-návrh na roky 2021-2025
Příjmy (tis. Kč)

2021
1 031

2022
881

2023
440

2024
440

2025
440

Výdaje (tis. Kč)

1 031

881

440

440

440

zdržel se: 0

pro 6

proti 0

úkol: starostová zajistí vyvěšení rozpočtového výhledu na 15 dnů na úřední desky
5/ Různé
5/1 termíny jednání VHS
29. 10. Těrlicko
26. 11. Horní Domaslavice
28. 12. Albrechtice
5/2 schůzka s MAS na téma cestovního ruchu
Starostové považují tuto schůzku v našem území za předčasnou. Aktuální bude až v situaci jasného
výsledku o financování cyklostezek kolem vodních nádrží.
6/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 29.10. 2020 v Těrlicku
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

