SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
35 zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 21. 2. 2014 v Dolní Lomné, Hotel Pod Akáty
KONTROLA USNESENÍ:
-

10/4 dlouhodobý úkol zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální
informace z regionu“.

termín: trvale
-

12/1 dlouhodobý úkol
Těšínské Slezsko

tajemník
Zajistit distribuci zápisu z jednání Regionální rady a Euroregionu

termín: trvale

tajemník

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

35/293 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

35/294 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

35/295 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Složení pracovní skupiny (Pavlinová, Czepczorová, Ćmiel,
Borski), která projedná záležitost přímého vstupu obcí do Euroregionu Těšínské Slezsko se
Svazkem měst a obcí okresu Karviná. S výsledkem jednání seznámí ostatní starosty SOJ.
Pracovní skupina bude také jednat o sjednocení podmínek pro všechny členské subjekty.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

35/296 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání starostů SOJ: 21. 3. 2014, ve
Vendryni.
INFORMACE Z REGIONU

-

L. Husarová – seznámila přítomné starosty s dalším postupem v rámci rekonstrukce místních
komunikací. Do projektu jsou zapojeny obce: Dolní Lomná, Košařiska, Návsí, Nýdek a
Písečná. Nositelem projektu je obec Návsí. Byli osloveni 2 projektanti.
Dále uvedla, že v pátek, 28. 2. 2014, v Návsí, proběhne výběrové řízení na nákup energií.

-

R. Borski – informoval o průběhu projektu meziobecní spolupráce. Uvedl, že tým se při sběru
dat setkává s problémy. Zejména je těžké získat data od soukromých sektorů a institucí, které
provozují sociální služby a také od školských zařízení.

-

R. Pavlinová – podala informace o Operačním programu životního prostředí. V roce 2014
bude řešena legislativa, v roce 2015 budou moci obce žádat o dotace. Byl navržen dotační
program na ČOV v obcích, dále na výstavbu, obnovu a rekonstrukci kanalizace za
předpokladu modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod včetně domovních ČOV.
B. Raszka – doplnil informace k tématu z Vodárenské konference.
Dále předsedkyně připomenula pozvání na přípravné setkání, které proběhne v rámci projektu
„Mezinárodní týden rehabilitace pro hendikepované osoby“. Jednání se uskuteční v pátek, 14.
3. 2014 v 11 hodin v Zagroni, v Istebne.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Uvedla informaci, že podle nového ministra vnitra, Chovance, nebude jednoduché rušit
poštovní služby v obcích. (rušení malých poboček)
-

Host jednání, P. Kolčárek – prezentoval činnost destinačního managementu turistické oblasti
Těšínské Slezsko. Dále představil nový produkt destinačního managementu, slevovou kartu,
Těšínské Slezsko Region Card.
Odpovídal na otázky starostů k činnosti Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem
v Třinci. K tématu se vyjádřil i další host jednání, ředitel Regionálního sdružení územní
spolupráce Těšínského Slezska, Václav Laštůvka.

-

Host jednání, V. Laštůvka – diskutoval se starosty o možnostech přímého vstupu obcí do
Euroregionu Těšínské Slezsko. Starostové poukazovali na to, že dle stanov RSTS existuje
různá výše členských příspěvků. Navrhují stanovy změnit, výši členských příspěvků pro
všechny sjednotit. Starostové také nemohou ručit za svá zastupitelstva, která nemusí návrh
na přímé členství schválit.

-

P. Gawlas – informoval o jednání s ministrem dopravy o stavbě silnice I/11, dále uvedl, že
nový ministr, A. Prachař, nemá v úmyslu rušit plánované stavby cest pro rok 2014. Také uvedl
další informace o připravované novele zákona č. 361/ 2000 Sb. o pozemních komunikacích.
Oznámil starostům, že akce, Závod míru, se v květnu 2014 v našem regionu neuskuteční, jak
bylo původně plánováno. Závod se uskuteční v roce 2015.

-

P. Staňo – sdělil termín připravované akce – Mezinárodní cyklistický piknik na Trojmezí, 14. 6.
2014. (s podporou rádia Katowice, Bánská Bystrica a Český rozhlas Ostrava)

-

D. Sventek – generální sekretář a generální sekretář pro integrovaný rozvoj území Rady pro
fondy Společného strategického rámce informoval o přípravách na dotační období 2014-2020.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

34/1 splněno

Připravit návrh na společné výběrové řízení na opravu pozemních komunikací.

termín: 21. 2. 2014
-

L. Husarová

35/1 v plnění Připravit přehled nákladů na pořádání závodů Beskydská lyže 2015 pro případ zařazení
kategorie registrovaných žáků.

termín: 21. 3. 2014
-

35/2 v plnění

tajemnice
Projednat a navrhnout jednotnou výši členských příspěvků pro region RSTS.

termín: 21. 3. 2014
-

35/3 v plnění Pozvat generálního sekretáře a generálního sekretáře pro integrovaný rozvoj územní
Rady pro fondy Společného strategického rámce Ing. Davida Sventka, MBA. na dubnové jednání starostů
SOJ.

termín: 21. 3. 2014
-

Pavlinová, Czepczorová, Ćmiel, Borski

10/4 dlouhodobý úkol
z regionu“.

termín: trvale
...........................................
Renata Pavlinová
předsedkyně SOJ

Pavlinová
Zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální informace

předseda

