Zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu Šternbersko 03.03.2009

Zápis ze zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu Šternbersko
ze dne 3. března 2009
Přítomni: dle prezenční listiny, hosty jednání byli zástupci PČR a MP Šternberk
1. Jednání zahájil a vedl starosta Mgr. Jaromír Sedlák, který úvodem přivítal všechny
přítomné na prvním zasedání v roce 2009, seznámil všechny s programem zasedání
a omluvil neúčast tajemnice MěÚ Šternberk Ing. Naděždy Studecké a Ing. Romana
Sobkuliaka.
2. Vyhodnocení přípravy projektu eGovernmentu z pohledu mikroregionu – tento
bod byl ze strany Mgr. Sedláka stručně okomentován, z důvodu nepřítomnosti Ing.
Sobkuliaka nebyl bod podrobněji projednáván, k bodu neproběhla žádná diskuse.
3. Informace z oblasti legislativy - Ing. Orság předal přítomným materiál Ministerstva
vnitra ČR – Nejčastější dotazy k činnosti finančních a kontrolních výborů a doporučil
případné dotazy konzultovat přímo s Ing. Studeckou; Mgr. Sedlák dále informoval o
novele zákona o odpadech týkající se autovraků, kdy řešení přestupků v této oblasti
je nyní v pravomoci jednotlivých obcí. V případě, že by obce požadovaly řešení
těchto přestupků na MěÚ Šternberk, bylo by nutné změnit veřejnoprávní smlouvy
uzavřené s obcemi.
4. Výroční zprávy za rok 2008 OO PČR Šternberk a informace o činnosti Městské
policie Šternberk - Mgr. Sedlák informoval o zasedání a výstupech z jednání
Bezpečnostní rady města a velitele OO PČR Šternberk Bc. Zbyňkem Hanzlem. Bc.
Hanzl poděkoval starostům, kteří reagovali na jeho výzvu a zaslali bezpečnostní
rizika za své obce a vyjádřil se k výroční zprávě za rok 2008, kterou zaslal všem
starostům na vědomí emailem. Bc. Hanzl dále informoval o novém organizačním
uspořádání Policie ČR od 01.01.2009 a dále doporučil starostům, aby na webových
stránkách obcí změnili stávající odkaz na Policii ČR za nový, který je www.policie.cz,
dále slíbil zaslat starostům materiál o prioritách Krajského ředitelství PČR na rok
2009. Diskuse k tomuto bodu nebyla.
5. Zpráva o činnosti MP Šternberk - velitel Městské policie ve Šternberku Pavel
Pospíšil
vyjádřil spokojenost se spoluprácí s obcemi v rámci uzavřených
veřejnoprávních smluv s některými obcemi, dále se zmínil o měření rychlosti vozidel
v obcích a připravovaném prováděcím předpisu k označování měřených úseků.
Seznámil přítomné s novou úpravou placeného parkování ve Šternberku,
s problematikou bezdomovců a zaměstnáváním občanů ve výkonu trestu na obecně
prospěšné práce. Mgr. Sedlák sdělil starostům možnost zapůjčení přenosných
parkovacích karet při jednáních na radnici. Diskuse k činnosti MP Šternberk nebyla.
6. Různé – Mgr. Sedlák informoval o celostátní akci ve Šternberku Národní zahájení
evropského dědictví v termínu 11.- 13. září 2009, dále o významné státní zakázce
pro VOP 026 Šternberk, zhodnotil stav nezaměstnanosti v regionu, informoval o
krajském setkání Svazu měst a obcí. Dále hovořil o propadu výtěžnosti daní a
nutnosti vytvořit v obecních rozpočtech rezervu. Starosta Bohuňovic p. Petřek
doporučil starostům nastavit rozpočty obcí dle skutečnosti roku 2008. Dále byly
starostům předány pozvánky na seminář o problematice dětských hřišť (31.03.2009
ve Šternberku), na Ecce Homo Šternberk a starostové byli vyzváni k přihlášce do
dotačního programu MK ČR na podporu památek - předány informace.
7. Mgr. Sedlák informoval o realizaci projektu Dům pro matky/otce v tísni v Dalově a
objasnil podstatu tohoto projektu a budoucího zařízení, které bude k dispozici v roce
2010.
8. Diskuse: a) jak řešit péči aj. o památky, které nejsou v majetku obce, ale jsou na
pozemku obce?
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b) kdy bude vybudováno veřejné WC v lokalitě autobusového nádraží na Dvorské ulici?
Byly kritizovány nedůstojné podmínky pro cestující - WC velmi chybí.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 2. června 2009 ve 13:00 hodin
v Městském klubu, Masarykova 20, Šternberk.
Zapsala:
Mgr. Irena Černocká
Šternberk 04.03.2009
Foto ze zasedání:

