Zápis č. 10/2019
z jednání valné hromady starostů
27.12.2019 v Albrechticích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Rozpočtové opatření č. 3/2019
4/ Rozpočet na rok 2020
5/ Pronájem kanceláře v Lučině
6/ Vystoupení Havířova z DSO
7/ Různé
8/ Závěr

VHS zahájil předseda J. Feber a informoval starosty o akcích v obci.
J. Votýpka navrhnul změnu programu a to zrušit v programu bod. č. 3/ Rozpočtové opatření
č.3/2019, protože rozpočtové opatření není potřeba.
pro 11

zdržel se: 0

proti 0

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.
- K dalším schůzkám s primátory zatím bohužel nedošlo
Úkol: předseda, Votýpka
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko stále čeká na dořešení problémů zpracovatele

3/ Rozpočet na rok 2020
Návrh rozpočtu byl v obcích vyvěšen. VHS schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020, který je
v příjmech a výdajích vyrovnaný ve výši 881 000,-Kč
pro 11
zdržel se: 0
proti 0
úkol: obce vyvěsí na ÚD do 26.1.2020 oznámení v listinné podobě, kde je uložen rozpočet
v elektronické a listinné podobě až do schválení rozpočtu na další rok.

4/ Pronájem kanceláře v Lučině
S ohledem na dobíhající likvidaci LUSTON o.p.s. předložil J. Votýpka návrh na pronájem
kanceláře v budově obecního úřadu v Lučině pro Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
z důvodu sídla DSO na této adrese. Projednání smlouvy o pronájmu proběhne po vyhlášení záměru
obce Lučina na pronájem kanceláře.
VHS schvaluje záměr na pronájem kanceláře.
zdržel se: 0

pro 11

proti 0

5/ Vystoupení Havířova z DSO
VHS vzala na vědomí informaci J. Feberové, že zastupitelstvo města Havířova schválilo ukončení
členství v DSO k 31.12.2019.
6/ Různé
6/1 termíny jednání VHS
30.1. Soběšovice
27.2. Bruzovice
26.3. Dolní Domaslavice
30.4. Horní Bludovice
28.5. Lučina

25.6. Žermanice
18. nebo 25.9. Těrlicko
29.10. Pazderna
26.11. Horní Bludovice
28.12. Albrechtice

6/2 lyžařské závody o pohár mikroregionu
Lyžařské závody o pohár mikroregionu budou v neděli 9.2.2020. Startovné bude 50,- Kč/osobu.

7/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 30.1.2020 v Soběšovicích.
Zapsal: J. Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

