Zápis č. 6/2019
z jednání valné hromady starostů
27.6.2019 v Pszczyně
Přítomni: dle prezenční listiny
Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Závěrečný účet DSO za rok 2018
4/ Různé
5/ Jednání se starosty obcí Powiatu Pszczyňského
6/ Závěr
VHS zahájil předseda J. Feber. Valná hromada starostů proběhla před setkáním s vedením Powiatu
Pszczyňského u přiležitosti jejich setkání se svými starosty.
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 předpokládá dokončení v červnu
- 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/ Závěrečný účet DSO za rok 2018
VHS projednala závěrečný účet mikroregionu a zprávu o kontrole hospodaření za rok 2018 a
schvaluje je bez výhrad.
pro:6

zdržel se: 0

proti: 0

4/ Různé
4/1 plánované akce na rok 2019
Střelecké závody - Těrlicko, 20.9., střelnice
20. let založení mikroregionu – 26.-27.9., Těrlicko
4/2 termíny jednání VHS
25.7.
Horní Bludovice zrušeno!!!
28.11. Horní Domaslavice
20.9.
Těrlicko
27.12. Albrechtice
31.10. Pazderna
4/4 žádost o dotaci z OP zaměstnanost
Žádost o dotaci pod názvem „Informovaný mikroregion“ na zpracování pasportů byla podána
v termínu v celkové výši nákladů 5 665 014 Kč.

5/ Jednání se starosty obcí Powiatu Pszczyňského
Se starostkou powiatu, tajemníkem powiatu, úředníkem zodpovědným za oblast dotací a
přeshraniční spolupráci a několika starosty jsme prodiskutovali možnosti a oblasti budoucí
spolupráce. Polský partner by měl velký zájem o společné projekty pro opravy dřevěných kostelů.
Obec Albrechtice zváží pokračování v rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla. Další oblasti jsou
spolupráce dobrovolných hasičů, společné akce zástupců samosprávy spojené se vzájemným
poznáváním se při činnostech sportovních, nebo kulturních.
Hostitelé nám připravili po jednání zajímavý program při kterém jsme navštívili zámek, prošli se
zámeckou zahradou. Hodně zajímavých informací jsme získali při setkání se správcem vodní
nádrže Goczalkowice, které slouží jako rezervoár pitné vody pro Krakowsko-Katowickou
aglomeraci, včetně projížďky po jezeře v člunu.
6/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční v pátek 20.9.2019 v Těrlicku.
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber
předseda

