SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
30. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 27. 9. 2013 v Košařiskách, v Hostinci Nad Kopytnou, v 8. 30 hod.
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:
-

30/264 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

30/265 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

30/266 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Prezentaci společnosti CBS malované mapy, s. r. o. – P.
Wolf. Zástupce firmy zašle kalkulaci na mapové dílo pro region Jablunkovska.

-

30/267 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Termíny jednání SOJ: 25. 10. 2013 – Písečná, Kulturní dům,
29. 11. 2013 – Jablunkov, Penzion Bělá, 19. 12. 2013 – Bukovec (bude upřesněno).
INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, Ing. S. Kováčiková, koordinátorka projektu „Podpora meziobecní spolupráce“,
představila přítomným starostům záměry a cíle projektu. Starostové následně diskutovali o
možných řešeních a variantách.

-

M. Czepczorová podala informace o aktuální situaci v problematice pohybu těžké kamionové
dopravy v příhraničí. Bude rozmístěn kamerový systém a proběhnou další opatření a jednání.
Dále informovala starosty o XIII. sněmu Svazu měst a obcí, který proběhnul 19. 9. 2013
v Českých Budějovicích.

-

R. Pavlinová, informovala starosty o aktivitách SOJ: zapojení do dalšího ročníku
Mezinárodního týdne rehabilitace hendikepovaných osob, spolupráce s partnerem
Krapkowice, obnovení zastavování rychlíků v žel. st. Návsí.
Pozvala přítomné na 6. ročník podzimního jarmarku v Dolní Lomné (5. 10. 2013).

-

P. Staňo, pozval starosty na 1. Beerfest v Hotelu Pod Kyčmolem (27.- 28. 9. 2013), na
Filmový festival „Filmové babí léto 2013“ (9. – 13. 10. 2013) a na 1. Hrčavský gastronomický
festival a beerfest (19. 10. 2013).

-

P. Sagitarius, informoval a pozval na akci „Jabloně do Jablunkova – sázení stromů“ (26. 10.
2013).

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

30/1 v plnění

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

termín: 25. 10. 2013
-

starostové členských obcí

30/2 v plnění 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

