SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
27. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 31. 5. 2013 na Hrčavě, v kulturním domě v 9 hodin

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:
-

27/235 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

27/236 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

27/237 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu č. TS/121-CZ.3.22/3.3.05/12.03370/99 o financování
projektu v rámci FMP Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR-Polsko 2007-2013.

-

27/238 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Výsledek výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu pod
označením: Obnova cyklistického značení pro Sdružení obcí Jablunkovska v rámci projektu
„Euroregionem na kole – Jablunkovsko pro cyklisty“, reg. č. CZ.3.22/3.3.05/12.03370.

-

27/239 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o dílo se společností Vsign s.r.o., která byla doporučena
hodnotící komisí výběrového řízení - veřejná zakázka malého rozsahu pod označením: Obnova
cyklistického značení pro Sdružení obcí Jablunkovska v rámci projektu „Euroregionem na kole –
Jablunkovsko pro cyklisty“, reg. č. CZ.3.22/3.3.05/12.03370.

-

27/240 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Směrnici o zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu
SOJ.

-

27/241 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Zahájení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu pod
označením: Grafická příprava, zpracování, dodávka a instalace vývěsních modernizovaných
cykloturistických map a dodávka tištěných cykloturistických map, letáků a samolepek, v rámci realizace
projektu „Euroregionem na kole – Jablunkovsko pro cyklisty“, reg. č. CZ.3.22/3.3.05/12.03370 a
jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek: R. Pavlinová, Z. Bazgierová, D. Ćmiel.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

27/242 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ: Dolní Lomná – 21. 6. 2013.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání – vedoucí o.o. PČR Jablunkov npr. Mgr. Marek Sikora podal informace k zajišťování
bezpečnosti v regionu. Zmínil ekonomickou situaci, se kterou se obvodní oddělení potýká. Dále
informoval o policejní cyklohlídce, která je občanům regionu k dispozici. Seznámil přítomné starosty se
statistikou trestné činnosti v roce 2012 a z počátku roku 2013. Uvedl, že v roce 2013 došlo k nárůstu
případů souvisejících s vloupáním a krádežemi. Připomenul, že pro každou obec spádové oblasti je
určen místně odpovědný policista. Dále projevil zájem spolupracovat s obcemi, obecními zastupitelstvy
a starosty obcí ve věcech bezpečnosti a spokojenosti občanů. Dotknul se problematiky odchytu
zatoulaných psů – PČR nemá oprávnění pro odchyt, není to její náplní práce. Požádal starosty o řešení
problému.
Proběhla diskuze s jednotlivými starosty obcí.

-

P. Gawlas - informoval starosty, že se zpracovává důvodová zpráva k novele zákona ve věci těžké
kamionové dopravy v příhraničí. Hranice sankcí by se pohybovala mezi 2.500 – 20.000 Kč. Byl by
pokutován jak dopravce, tak řidič. Připomenul, že je nutná součinnost PČR v této věci. Dále vznesl
dotaz na p. Sikoru ohledně drogové problematiky v obcích regionu. – Tuto trestnou činnost řeší
oddělení kriminální policie v Třinci.
Také přítomné starosty pozval do Senátu PČR.

-

R. Bilko – přítomné informoval o současném stavu a situaci na opravované silnici I/11. Současná etapa
opravy je předposlední, ne poslední, jak některá média mylně informovala. Poslední etapa opravy bude
zahájena během letních prázdnin. (od Černovského ve Vendryni až po světelnou křižovatku v Bystřici)

-

R. Borski – uvedl, že MAS Jablunkovsko získala dotaci ve výši 500. 000 Kč. Dotace bude použita na
vypracování Strategie rozvoje území. Bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele dokumentu.
Připomenul, aby se starostové, případně zastupitelé obcí, hlásili na podzimní zájezd SOJ. Nejpozději do
příštího jednání SOJ, 21. 6. 2013.

-

L. Olšar – vznesl dotaz na hosta jednání ve věci metanolové kauzy v ČR. (konání obecních akcí, atd.)

-

M. Czepczorová – uvedla, že schůzka (termín) s hejtmanem MSK ve věci kamionové dopravy je
v řešení.

-

D. Ćmiel – se dotazoval na skrytá telefonní čísla při hovorech PČR. Pan Sikora vysvětlil, že není
možné, aby se zobrazilo telefonní číslo volajícího. Ale uvedl, že obvodní oddělení obdrželo nový
služební mobilní telefon, kde bude číslo zobrazeno.

-

Host jednání – ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Ing. David Sventek,
MBA informoval starosty o možných dotačních titulech a projektových výzvách. Např. na vybavení
škol nábytkem.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
26/1 v plnění
Ukládá zpracovat dopis, který bude reagovat na výroky předsedy Kongresu Poláků v ČR
v souvislosti s mapou „Zaolzie – mapa turystyczna“.

-

termín: do 31. 5. 2013
-

25/1 splněno
rozsahu.

předsedkyně, místopředseda, tajemnice
Připravit aktualizaci Směrnice SOJ pro zadávání veřejných zakázek a zakázek malého

termín: do 26. 4. 2013

předsedkyně, tajemnice
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-

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“.

termín: trvale

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

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

předseda

