SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
34. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 24. 1. 2014 v Hrádku, Chata Hrádek
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:
-

34/286 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

34/287 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

34/288 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Zadání zajištění technického zabezpečení lyžařských
závodů Beskydská lyže 2014 TJ Sokol Mosty u Jablunkova, lyžařský oddíl.

-

34/289 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Martinou Sikorovou na
organizační zajištění závodů Beskydská lyže 2014.

-

34/290 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Zdeňkou Lipowskou na
přípravu podkladů pro přezkum hospodaření Sdružení za rok 2013 a na zpracování roční
uzávěrky hospodaření Sdružení.

-

34/291 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Zuzanou Bazgierovou na
zajištění administrativních náležitostí souvisejících s přípravou jednání starostů a na organizační
zajištění závodů Beskydská lyže 2014.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

34/292 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání starostů SOJ: 21. 2. 2014 v 9.00
hodin ve Vendryni.
INFORMACE Z REGIONU
-

Hosté jednání, V. Hermann a B. Ondraszek, představili novou knihu „Jablunkovské tunely“.
Dále pan Hermann představil nové železniční muzeum v Ostravě. (www.zmms.cz)

-

Host jednání, poslanec Parlamentu ČR, Ing. K. Fiedler, seznámil starosty s aktuálním
programem jednání Poslanecké sněmovny. Se starosty diskutoval k připravovanému Zákonu
o registru smluv, dále se zabýval otázkami starostů k veřejnému referendu (jeden z bodů
programu strany Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury). Uvedl úřední hodiny své regionální
poslanecké kanceláře: pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30, Frýdecká 410, Třinec – Staré
Město. Kontakt: fiedlerk@psp.cz, moravskoslezsky@hnutiusvit.cz.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

-

Na zasedání vystoupil Mgr. T. Jakubík, Advokátní kancelář Hajduk a partneři, s. r. o. Seznámil
starosty s nejdůležitějšími změnami v souvislosti s platností NOZ. Dále se věnoval nové
terminologii NOZ.

-

Ing. S. Kováčiková, představila starostům tým meziobecní spolupráce a jeho činnost. Dále
hovořila o termínech a úkolech, které je nutné v rámci projektu dodržet a splnit. V květnu 2014
budou předloženy další výstupy projektu. Na podzim 2014 budou prezentovány výstupy
z celého šetření, které probíhá v rámci projektu.
Tým rozdal starostům dotazníky k projektu „Program meziobecní spolupráce“.

-

Starostové dále diskutovali o výši příspěvků nebo přímém vstupu obcí do Euroregionu
Těšínské Slezsko. Předsedkyně R. Pavlinová vyzvala starosty k předložení návrhů, jak
vzniklou situaci řešit. Starostové se shodli, že dosavadní řešení je nesystémové. Na únorové
jednání bude pozván ředitel RSTS, pan Václav Laštůvka a výše příspěvků bude přímo
projednána.

-

R. Pavlinová – uvedla termín konference „Den malých obcí“ – 4. 3. 2014, která se koná
v Praze. Dále informovala o schůzce, která proběhne v Návsí, ve středu, 29. 1. 2014 k nákupu
silové energie.

-

P. Gawlas – informoval starosty o konání jedné z etap Závodu míru v Jablunkově a přilehlých
obcích. Ve dnech 4.- 6. 5. 2014.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

34/1 v plnění Připravit návrh na společné výběrové řízení na opravu pozemních komunikací.

termín: 21. 2. 2014
-

L. Husarová

33/1 splněno Napsat žádost na Krajský úřad Moravskoslezského kraje o uvolnění prostředků
na pořízení ledořezu pro region Jablunkovska.

termín: 24. 1. 2014
-

33/2 splněno
2014.

předsedkyně, tajemnice
Pozvat poslance Parlamentu ČR Ing. Karla Fiedlera na jednání starostů v lednu

termín: 24. 1. 2014
-

10/4 dlouhodobý úkol
informace z regionu“.

termín: trvale

...........................................
Renata Pavlinová
předsedkyně SOJ

R. Borski
Zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální

předseda

