SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
23. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 18. 1. 2013 v 9 hodin ve Vendryni – Restaurace Eden

KONTROLA USNESENÍ:
-

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

termín: trvale
-

12/1 dlouhodobý úkol
Slezsko

tajemník
Zajistit distribuci zápisu z jednání Regionální rady a Euroregionu Těšínské

termín: trvale

tajemník

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

23/207 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

23/208 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

23/209 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Poslání dopisu generálnímu řediteli České pošty, s. p., Ing. Petru
Zatloukalovi, a dále vyvolat jednání s regionálním manažerem z důvodu omezování provozu poboček
České pošty v menších obcích regionu Jablunkovska. (Bukovec, Hrádek, Milíkov, Nýdek)

-

23/210 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Zdeňkou Lipowskou na zpracování
roční uzávěrky hospodaření Sdružení a přípravu podkladů pro přezkum hospodaření za rok 2012.

-

23/211 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Martinou Sikorovou na zajištění
organizace závodů Beskydská lyže 2013.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

23/212 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ v Hrádku, 15. 2. 2013.

INFORMACE Z REGIONU
-

M. Czepczorová – informovala o průběhu řešení problému s průjezdem těžké kamionové dopravy
obcemi Bukovec a Hrčava. Probíhají jednání a práce na novele příslušného zákona.

-

Sněm starostů – diskutoval o omezování provozu poboček České pošty v obcích regionu – týká se obcí
Bukovec, Hrádek, Milíkov a Nýdek. Starostové budou jednat s regionálními zástupci podniku.

-

Sněm starostů – prošel jednotlivé rozvojové aktivity opatření v rámci přípravy aktualizace
Strategického plánu SOJ. Dále se seznámil s připravovanými aktivitami plánovaných projektů na rok
2013 a termínem konání závodů Beskydská lyže 2013 – 5. 2. 2013.

-

R. Pavlinová – podala informace o návštěvě z Powiatu Krapkowickiego – bude se hovořit o další
spolupráci.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

- obce Čierne a Staškov – žádají o partnerství na přeshraniční spolupráci pro čerpání dotace na
dobudování infrastruktury CR, Vendryně již uzavřela spolupráci s obcí Čierne.
- informace o vyhlášených dotačních titulech z Krajského úřadu MSK – drobné vodohospodářské
stavby, MMR – podpora bydlení, OPŽP – zateplení veřejných budov, zlepšení kvality ovzduší,
nakládání
s odpady,
výroba
tepla,
revitalizace
parků
a
další.
- informovala o průběhu schvalování návrhu zákona o registraci smluv – v 1. čtení PS PČR návrh
prošel, Senát jej vetoval.
-

Závody Dogtrekking – žádost o spolufinancování sportovní akce, která proběhne na území Trojmezí
v srpnu 2013.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

22/1 v plnění

Připravit novelu zákona ve věci omezení těžké kamionové dopravy v příhraničí.

termín:
-

19/1 v plnění

senátor P. Gawlas, poslanec L. Šincl
Připravit strategické plány jednotlivých obcí na příští jednání SOJ.

termín: 19. 10. 2012
-

13/1 v plnění

starostové členských obcí
Provést aktualizaci Strategického plánu SOJ.

termín: 24. 2. 2012
-

10/4 dlouhodobý úkol
z regionu“.

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

termín: trvale
- 26/1 v plnění
termín: 30. 9. 2009

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

předseda
Zařadit na weby obcí odkaz http://www.jablunkovsko.cz
starostové členských obcí

