Zápis č. 1/2022
z jednání valné hromady starostů
3.2.2022 v Soběšovicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Informace z MAS Pobeskydí
4/ Různé
5/ Závěr

Administrátor navrhnul změnu programu a to vyřadit bod č. 2 Cyklokoordinátor MSK Hiltavský,
který se nemůže dnes zúčastnit.
Pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Starosta Voznica seznámil VHS s děním v obci – dokončením změny ÚP, koupě areálu Dukla se
záměrem na přestavbu pro bydlení mladých a seniorů, úprava fotbalového hřiště a oprav MK jako
součást cyklostezky na propojení s cyklostezkou Těrlicko.
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.
- Podklady pro VZ jsou v podstatě připraveny, čeká se na aktualizované
rozpočty. Podání podkladů pro veřejnou zakázku na MPO proběhne
v únoru.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- V Těrlicku je pro většinu etap podána žádost o stavební povolení.
Předpoklad podání podkladů pro veřejnou zakázku na MPO je duben.
3/ Informace z MAS Pobeskydí
Administrátor seznámil starosty s aktuálním děním v MAS. Hrotí se kontrola střetu zájmů a na to
MAS naráží při své běžné činnosti. Končí volební období pro předsedu MAS a současná ředitelka
chce v letošním roce tuto funkci opustit. Programový výbor předběžně souhlasí s řešením na
výměnu v rámci stávajících pracovníků MAS.
VHS byla informována o výši rozpočtu 7 140 000 Kč, který obsahuje peníze na provoz MAS a je
tvořen z příjmů CLLD (IROP), MAP III, a projektů Příměstské tábory II, Regionální produkty (s
Powiatem Pszczyňskim) a Tvorba populárně naučných videí (na ekologická témata s Čisté nebe
o.p.s.)
Dále byly poskytnuty informace k vyhlášené výzvě MAS v PRV s podáním žádostí od 21.2. do
14.3.2022 a informace o přípravě programových dokumentů na období 2021-2027. Perspektiva

čerpání z operačních programů je bohužel ještě horší než v minulém období a dá se očekávat
vyhlášení prvních výzev až na konci tohoto roku
4/ Různé
4.1 Termíny VHS
3.3.
31.3.
26.4.
26.5.
29.6.
22.9.
20.10.
24.11.
22.12 .

Bruzovice
Dolní Domaslavice
Pazderna
Lučina
Horní Bludovice
Těrlicko
Žermanice
Horní Domaslavice
Albrechtice

5/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 3.3.2022 v 10,00 hod. v Bruzovicích
Zapsal: Jaroslav Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

