Zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu Šternbersko 02.03.2010

Zápis ze zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu Šternbersko
ze dne 02.03. 2010
Přítomni: dle prezenční listiny.
Program:
1. Zahájení.
2. Dohody některých obcí s Městem Šternberk na zajištění služby „vítání občánků“
Ing.Studecká.
3. Informace o postupu přípravy projektů vzdělávacích a technologických center,
Ing.Sobkuliak.
4. Informace o volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2010, Ing. Sobkuliak.
5. Návrh společného projektu pro mikroregion, Mgr. Sedlák.
6. Prezentace města Moravský Beroun, Ing. Feranec.
7. Různé
Ad 1. Jednání zahájil a vedl Mgr. Jaromír Sedlák, starosta města Šternberka, který
seznámil přítomné s programem zasedání.
Ad 2.
Město Šternberk do současnosti zajišťuje bezplatně službu „vítání občánků“ pro obce
Komárov, Řídeč, Babice, Hlásnice, Domašov u Šternberka a Lužice a to pouze pro ty
děti, které se narodily ve Šternberku. Během měsíce března budou rozeslány všem
obcím nabídky na tuto službu s návrhem dohody, kdy za tuto službu budou obce
platit za každé dítě částku 550 Kč, kdy 500 Kč je průměrná hodnota daru, které
dětem předáváme při obřadu a zbývající částka je příspěvkem na režijní náklady.
Obce pak budou s matrikou MěÚ Šternberk spolupracovat v tom, že nahlásí i děti
narozené mimo šternberskou porodnici.
Ad 3.
Ing. Sobkuliak informoval o postupu uvedených projektů, v případě zahájení realizace
budou obce informovány.
Ad 4.
Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat ve dnech 28. a 29.05.2010,
harmonogram je umístěn na stránkách www.mvcr.cz . Starostové byli požádáni, aby
v okrskové volební komisi byl pokud možno zaměstnanec obce, který má přístup
k obecnímu úřadu, zejména k elektronické poště.
Ad 5.
Starosta Šternberka Mgr. Sedlák informoval starosty o záměru společného projektu
na nákup techniky sloužící k vytváření a údržbě lyžařských běžeckých tras. Bylo
domluveno, že tato věc bude konzultována se starostou Moravského Berouna, který
má již s touto věcí zkušenosti. Starosta Moravského Berouna doporučuje spolupráci i
s Olomoucí, zajistit souhlasy vlastníků pozemků, mapové podklady, návaznost na
veřejnou dopravu apod. V této souvislosti byla diskutována možnost společného
projektu v rámci „strukturálně postiženého regionu“ – dle MMR je takovým regionem
Šternbersko i Moravskoberounsko.
Ad 6.
Starosta Moravského Berouna Ing. Feranec přednesl velmi dobře připravenou
prezentaci města. Na příštím zasedání bude mít prezentaci obce starosta
Bohuňovic Ing. Petřek.
Ad 7.
-

Starosta Hnojic p.Kašpárek pochválil úředníky MěÚ Šternberk (Ing. Studecká a Ing.
Pour) za spolupráci při řešení problematické exekuce nemovitosti na území obce.
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-

-

-

Starosta obce Bělkovice-Lašťany p.Berka vznesl dotaz jak pokračuje plánovaná
rekonstrukce I/46 – doporučuje svolat další jednání v této věci s Olomouckým
krajem, městem Olomouc, ŘSD a dotčenými obcemi.
Starosta Šternberka Mgr. Sedlák informoval o jednání s ČD ve věci elektrifikace trati
Olomouc Šternberk a plánované investici Města Šternberka do autobusového
nádraží a zastávky Dvorská včetně WC. Zatím je na zastávce Dvorská smluvně
zajištěno WC pro veřejnost v areálu SOU.
Byl vznesen dotaz na skutečné úspory v rámci zateplení škol – starosta Šternberka
potvrdil výrazné úspory energií (až 40 %), bohužel ne vždy se jedná i o tak výrazné
úspory v nákladech, protože se do nákladů promítá jednak zdražení energií, ale i
zařazení do vyššího tarifu při snížení odběru.

Termín příštího zasedání je v úterý 08. června 2010 ve 13:00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ, Opavská 1, Šternberk.

Zapsala:
Ing. Naděžda Studecká
asistentka mikroregionu
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