Zápis č. 5/2021
z jednání valné hromady starostů
28.12.2021 v Albrechticích
Přítomni: dle prezenční listiny
Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Návrh rozpočtu na rok 2022
4/ Návrh senátorky H. Pešatové na mostní váhu
5/ Rozpočtové opatření č. 2/2021
6/ Různé
7/ Závěr

Jednání VHS proběhlo v rekonstruovaném Dělnické domě, kterým nás provedl starosta Feber.
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.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- V Těrlicku probíhá dokončení zpracování PD a stavební řízení pro etapy.
3/ Návrh rozpočtu na rok 2022
VHS schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 v příjmech i výdajích ve výši 1 181 000 Kč.
Pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

4/ Návrh senátorky H. Pešatové na mostní váhu
VHS schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 22.625,- Kč Krajskému ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 728 99 Ostrava, IČO
75151502, za účelem zakoupení přenosných vah PW-10 a jejich provozu během následujících pěti
let od zakoupení s tím, že toto zařízení bude užíváno výlučně územním odborem FrýdekMístek,schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 22.625,- Kč Krajskému ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 728 99 Ostrava, IČO
75151502, za účelem zakoupení přenosných vah PW-10 a jejich provozu během následujících pěti
let od zakoupení s tím, že toto zařízení bude užíváno výlučně územním odborem Frýdek-Místek,
Pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

5/ Rozpočtové opatření č. 2/2021
VHS schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021. Příjmy a výdaje jsou ve výši 1 212 800 Kč.

Pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

6/ Různé
6.1 Starosta M. Polášek předložil organizační zajištění 9. ročníku závodů ve slalomu o pohár
starostů Mikroregionu dne 30.1.2022 v 16 hod. na malé sjezdovce v Řece. Organizačním garantem
je obec Těrlicko.
Dále seznámil s akcí WALKING+BOBY+SKI RACE v neděli 13.2.2022 od 8,30 hod. v Řece na
malé sjezdovce. Družstva ve složení dospělí a dítě absolvují vyznačenou trasu. Organizačním
garantem jsou obce Horní Bludovice a Těrlicko.
6.2 plán činnosti administrátora
Administrátor předložil svůj plán činnosti na rok 2022
6.3 Vývoj v cenách energií
VHS diskutovala o současném vývoji cen energií a vyjádřila uspokojení nad rozhodnutím nakoupit
energie v roce 2019 což nyní přináší obcím vysoké úspory.
6.4 Termíny VHS
3.2.
Soběšovice
3.3.
Bruzovice
31.3.
Dolní Domaslavice
28.4. Pazderna
26.5.
Lučina
29.6.
Horní Bludovice
22.9.
Těrlicko
20.10. Žermanice
24.11. Horní Domaslavice
22.12 . Albrechtice
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční ve čtvrtek 3.2.2022 v 10,00 hod. v Soběšovicích.
Zapsal: Jaroslav Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

