SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
32. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 29. 11. 2013, v Jablunkově, Penzion Bělá
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:
-

32/273 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

32/274 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

32/275 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové opatření č. 3.

-

32/276 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Podání žádosti v rámci OPŽP na pořízení kompostérů pro
obce SOJ.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

32/277 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Žádost podanou na společnost Eko-kom o zohlednění
pytlového svozu tříděného odpadu u koeficientu č. 1 u veřejného svozu.

-

32/278 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání starostů SOJ: 19. 12. 2013 v 9.00
v Bukovci – Hotel Kempa.
INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, Ing. Rucki, Nehlsen Třinec, s. r. o., seznámil starosty s postojem firmy
k problematice tříděného odpadu. Hovořil o výsledcích za 3. čtvrtletí roku 2013. Dále o plánu
systému separovaných odpadů. Také připomenul, že v roce 2015 by měla být v Třinci
zprovozněná třídírna odpadů.

-

Host jednání, Ing. Kobolka, JRK BioWaste Management, s. r. o., hovořil o možnostech, jak
pořídit kompostéry do obcí v rámci dotačního programu OPŽP. Termín podání žádosti je do
18. 12. 2013. Realizace projektu se předpokládá během letních měsíců v roce 2014.

-

R. Pavlinová - opět připomenula, aby se všechny obce snažily zkoordinovat stěžejní obecní
kulturní akce. Termíny budou upřesněny na dalším jednání SOJ, 19. 12. 2013.
Seznámila přítomné starosty s výsledkem výběrového řízení na koordinátora MAS
Jablunkovsko.
Připomenula nabídku malovaných map pro region Jablunkovska, rozhodnuto bude na jednání
19. 12. 2013.
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-

D. Ćmiel – informoval o schůzce k zajištění dopravní obslužnosti, která proběhla 27. 11. 2013
v Třinci. Na jednání byli přítomni i zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ti
přednesli návrh financování dopravní obslužnosti od roku 2015. Oblast Jablunkovska a
Třinecka byla vybrána jako modelová oblast v rámci soutěže na zajištění dopravní
obslužnosti.
90% bude financovat Moravskoslezský kraj, 10% obce a Třinec – cca 3,77 mil. Kč
Obce musí stanovit klíč k výplatě příspěvků na dopravní obslužnost. A připomínkovat návrhy
jízdních řádů na rok 2015. Další jednání bude uskutečněno 11. 12. 2013 v Třinci.

-

P. Sagitarius – informoval o připomínce občanů, zda by bylo možné, aby v žel. st. Návsí
zastavovaly vlaky soukromé dopravní společnosti Regiojet. S podobnou žádostí se obracela
na dopravce obec Mosty u Jablunkova.
V diskuzi starostové opět probírali možnost zastavování rychlíků společnosti ČD, a. s. v žel.
st. Návsí.

-

P. Gawlas – seznámil starosty s návrhem novely zákona o pozemních komunikacích. Uvedl,
že Výbor Senátu PČR pro hospodářství, zemědělství a dopravu byl s novelou seznámen.
V současné době se s novelou seznamují další senátoři v polském příhraničí.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

32/1 v plnění
údržby.

Pozvat zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje k projednání zimní

termín: 19. 12. 2013
-

22/1 splněno

R. Pavlinová

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

termín:
-

13/1 splněno Provést aktualizaci Strategického plánu SOJ.

termín: 24. 2. 2012 - splněno
-

senátor P. Gawlas

10/4 dlouhodobý úkol
informace z regionu“.

termín: trvale

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

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

předseda

