SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
39. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 4. 7. 2014 v Písku – Martynkova obora Bahenec
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:
-

39/319 (pro , proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

39/320 (pro, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

39/321 (pro, proti 0, zdržel se 0): Příjem dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, v rámci programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2014, název projektu: Kvalitní management – kvalitní mikroregion
Sdružení obcí Jablunkovska.

-

39/322 (pro, proti 0, zdržel se 0): Rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP na projekt: Biologicky
rozložitelný odpad, pořízení kompostérů a štěpkovačů. (výše dotace 5,1 mil. Kč)

-

39/323 (pro, proti 0, zdržel se 0): Hodnotící komisi pro dodavatele pro oba výše zmíněné projekty.
Komise ve složení: PaedDr. L. Husarová, Bc. D. Ćmiel, R. Borski.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

39/324 (pro, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ: 25. 7. 2014, v Jablunkově.
INFORMACE Z REGIONU

-

Tradiční setkání v rámci Mezinárodního tábora na Trojmezí se uskuteční v sobotu, 12. 7. 2014
v 17 hodin v ZŠ a MŠ Čierne Vyššný koniec.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

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

termín: 21. 3. 2014

tajemnice

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

38/1 v plnění Připravit výběrové řízení na dodavatele kompostérů v rámci projektu „Sdružení obcí
Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad“.

termín: 29. 8. 2014
-

38/2 splněno Připravit výběrové řízení na managera SOJ v rámci projektu spolufinancovaného
z rozpočtu Moravskoslezského kraje „Kvalitní management – kvalitní mikroregion Sdružení obcí
Jablunkovska.“

termín: 29. 8. 2014
-

38/3 v plnění Navrhnout různé varianty k oslavám výročí založení SOJ v roce 2015. (28. 4. 2015, 20 let
založení dobrovolného svazku obcí)

termín: 29. 8. 2014

-

10/4 dlouhodobý úkol
z regionu“.

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

všichni

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

předseda

