SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
31. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 25. 10. 2013 v Písečné, areál výletiště
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:
-

31/268 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

31/269 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

31/270 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce se Z. Bazgierovou v rámci
projektu „Euroregionem na kole – Jablunkovsko pro cyklisty“ na přípravu materiálů a podkladů
potřebných k vyúčtování projektu. Projekt je spolufinancován Fondu mikroprojektů Euroregionu
Těšínské Slezsko, Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007 – 2013, r.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.03370.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

31/271 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání starostů SOJ: 29. 11. 2013 v 9.00
hodin v Jablunkově – Penzion Bělá.

-

31/272 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Návrh termínu tradičního zájezdu: od 1. 5. 2014. Místo a
přesný termín bude upřesněn na dalším jednání SOJ.
INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, Ing. R. Szotkowski, ředitel SOŠ a SOU podnikání a služeb, p. o., informoval
starosty o problematice slučování odborných škol. Také požádal o spolupráci v rámci
propagace této střední odborné školy. (při pořádání dnů otevřených dveří a dalších aktivitách
školy)

-

R. Pavlinová – shrnula průběh obou projektů, které v roce 2013 SOJ realizovalo.
Dále poděkovala starostovi Hrádku, R. Borskému, za převzetí projektu Meziobecní
spolupráce.
Vyzvala přítomné starosty, aby se obce dohodly a uplatnily prostřednictvím Státního
pozemkového fondu a současné úřednické vlády bezúplatný převod pozemků a majetku.

-

R. Borski – informoval, že v rámci tvorby Strategického plánu MAS Jablunkovsko budou
v nejbližších dnech rozeslány na jednotlivé obce dotazníky. Také pozval přítomné na setkání
všech členů MAS, které se uskuteční 8. 11. 2013 v 9 hodin v Bystřici.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

V rámci meziobecní spolupráce bylo zahájeno výběrové řízení na koordinátora projektu, bude
nutné stanovit okruh témat, kterými se budou obce v rámci tohoto projektu zabývat.
-

D. Ćmiel, R. Bilko – informovali o jednání SPOV v Jeseníku nad Odrou. Mimo jiné zde byla
zmíněna budoucí struktura operačních programů pro čerpání dotací z EU.

-

K bodu č. 5, dotační programy v letech 2014-2020 byla vedena diskuze. Každý ze starostů
zhodnotil současný stav v rámci své obce. P. Sagitarius – informoval o konceptu strategie
2014-2020,
nelze
počítat
s velkými
financemi
na
rozvoj
infrastruktury.
Dále požádal o snahu dodržet již zaběhnuté termíny v pořádání obecních akcí v roce 2014.

-

Mezi starosty proběhla diskuze ke svozu odpadů – nutné vznést požadavek na firmu Nehlsen
Třinec, s. r. o., aby byl započítán pytlový tříděný svoz do celkového tříděného množství.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
31/1 v plnění Dohodnout prezentaci na pořízení kompostérů v rámci dotačního programu.
Termín: 29. 11. 2013
-

30/1 splněno

J. Szotkowski

Zvážit starostům SOJ účast v projektu „Podpora meziobecní spolupráce.“

termín: 25. 10. 2013
-

starostové členských obcí

30/2 splněno Starostovi R. Borskému dohodnout schůzku s koordinátorkou projektu „Podpora
meziobecní spolupráce.“, Ing. S. Kováčikovou.

termín: 25. 10. 2013
-

22/1 v plnění

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

termín:
-

13/1 v plnění Provést aktualizaci Strategického plánu SOJ.

termín: 24. 2. 2012
-

senátor P. Gawlas, poslanec L. Šincl

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

