Zápis č. 1/2021
z jednání valné hromady starostů
18.2.2021 v Bruzovicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů
3/ Různé
4/ Závěr

Jednání VHS zahájil předseda a přivítal senátorku PČR Helenu Pešatovou. Diskuzi s ní je věnována
dnešní VHS.
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 podala žádost o stavební povolení.
- 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. Dlouhodobé společná snaha přinesla pozitivní
výsledek a projekty by měli jít v roce 2022 na ministerstvu financí na
vyhlášení veřejné zakázky na realizaci.
bod 49/3c
- Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko-úkol trvá
- Obec Těrlicko pokračuje ve zpracování PD

3/ Různé, diskuze se senátorkou Helenou Pašatovou
Paní senátorka chápe návštěvu u nás jako zahájení dialogu na témata, která může ze své nové
pozice ve prospěch obcí napomoct řešit.
Téma doprava-v našem území je složitá situace v obci Pazderna z důvodu zatížení dopravou
zaměstnanci automobilky Hyundai. Dobrá možnost řešení úsekovým měřením je pro malé obce
neřešitelná.
Téma -Česká pošta. Mnohdy složitá domluva na provozní hodiny pošt a problematika provozu
Partner České pošty. Zkušenosti jsou rozdílné s ohledem na formu, tj. zda provozuje obec nebo
soukromý subjekt ve své provozovně.
Téma odpady-chaotická novela balíčku o odpadech, která přináší obcím další komplikace např. ve
výši poplatku za odpady u obyvatel a chatařů, rozdílné sazby při účtování na občana a na
nemovitost.
Zúčastnění projevili zájem o další setkání a pokračování v tomto dialogu.

4/ Závěr
Předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další valná hromada starostů se uskuteční
ve čtvrtek 25.3.2021 v Dolních Domslavicích v 10,00 hod.
Zapsal: Jaroslav Votýpka

Jindřich Feber v.r.
předseda

