Zápis č. 4/2021
z jednání valné hromady starostů
24.9.2021 v Těrlicku
Přítomni: dle prezenční listiny
Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ MAS Pobeskydí, informace
4/ Příměstské tábory v mikroregionu
5/ Rozpočtové opatření č. 1/2021
6/ Různé
7/ Závěr

Jednání VHS proběhlo po střelecké soutěži dětí. Starosta M. Polášek vyzval přítomné, aby lépe
zajišťovali účast dětí ze svých obcí a včas hlásili účastníky pro lepší přípravu soutěže.
2/ Kontrola úkolů
bod 49/3b
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Žermanice - úkol trvá
- 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.
- Probíhá příprava podkladů pro VZ na MPO a MF
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- V Těrlicku probíhá dokončení zpracování PD a stavební řízení pro etapy.
3/ MAS Pobeskydí, informace
Proběhla VH MAS Pobeskydí, která projednala činnost za rok 2020 a 2021, aktualizaci Strategie,
účetní závěrku za rok 2020 a rozpočet na rok 2022. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, ale
bude nezbytné projednat se členy v roce 2022 jejich navýšení.
V PRV došlo ke zvýšení alokace a se zbytkem alokace bude v chystané výzvě na rok 2022 celkem
21 276 171 Kč. Výše uznatelných výdajů je zvýšena na 1 mi. Kč pro všechny fische. Ve fischi č. 6 pro
obce a spolky bude 8 876 171 Kč.
4/ Příměstské tábory v mikroregionu
V sedmi místech konání příměstských táborů proběhlo celkem 17 turnusů a zúčastnilo se 381 dětí.
S tábory byla i letos velká spokojenost až na poměrně vysokou administrativní zátěž.
5/ Rozpočtoví opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření reagovalo na navýšení příjmů v příměstských táborech. Příjmy jsou ve výši
1 418 500 a výdaje 1 331 000 Kč.
VHS rozpočtové opatření č. 1/2021 odsouhlasila
Pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

6/ Různé
6.1 Nákup energií – je proveden i na rok 2022. S ohledem na současný stav ve vývoji cen elektřiny
a plynu se VHS shodla, že se zatím vyčká až bude cena na trhu příznivější.
6.2 MSK provedl 14.9. dílčí přezkum hospodaření bez připomínek.
6.3 Starosta M. Polášek otevřel otázku konání lyžařských závodů v roce 2022. Bylo dohodnuto
rezervování termínu na konec ledna.
6.4 Administrátor informoval o průběhu projektu s obcí Szczyrk, kde jsme partner bez finanční
účasti.

Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční v úterý 28.12.2021 v 10,00 hod. v Albrechticích.
Zapsal: Jaroslav Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

