SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
25. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 3. 4. 2013 v Nýdku – Penzion Ovečka v 8.30 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:
-

25/219 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

25/220 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

25/221 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Předložit projektovou žádost v rámci programu „Podpora obnovy a
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013.

-

25/222 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Účast na projektu „Mezinárodní týden rehabilitace handicapovaných
dětí“ – 2. ročník a finanční prostředky z rozpočtu SOJ na zajištění dopravy dětí do Istebné.

-

25/223 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Navýšení částky na dohodu o provedení práce pro tajemnici SOJ
v rozpočtu hospodaření, položka 5021. Dále dohodu o provedení práce se Zuzanou Bazgierovou na
zajištění administrativních záležitostí, které souvisí s chodem Sdružení.

-

25/224 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Zadání zadavatelské činnosti společnosti HRAT, s. r. o. – výběrové
řízení na dodávku značení a odpočívek v rámci projektu „Euroregionem na kole – Jablunkovsko pro
cyklisty“, reg. č. CZ.3.22/3.3.05/12.03370 a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: D.
Ćmiel, L. Husarová, Z. Bazgierová a zástupce společnosti HRAT, s. r. o.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

25/225 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ: Horní Lomná – 26. 4. 2013.

SNĚM STAROSTŮ SOJ DOPORUČUJE:
-

25/226 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Společnosti Eltodo (modernizace veřejného osvětlení,…) individuální
jednání na obcích SOJ.
INFORMACE Z REGIONU
-

R. Pavlinová – informovala starosty o dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2013.
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-

5. 4. 2013 proběhne v Dolní Lomné v 15 hodin schůzka k dotačním titulům v cestovním ruchu.

-

P. Sagitarius – informoval o běžeckém závodu „Tour obcemi SOJ“ – starostové se shodli, aby
pořadatelé podali oficiální žádost o záštitu a o finanční příspěvek na organizaci závodů. Dále
informoval o zřízení agendy zaměstnanosti v rámci KoP Úřadu práce v Jablunkově – od 1. 1. 2014.

-

17. 8. 2013 proběhne Slezský maraton.

-

R. Borski – připomenul akci „Den Země“, která by v obcích SOJ měla proběhnout 20. 4. 2013. Odvoz
sesbíraného odpadu je zajištěn. Pytle na odpad bude možné vyzvednout v IC Jablunkov.

-

Starostové řešili problematiku odchytu zatoulaných psů v jednotlivých obcích.

-

R. Pavlinová – připomenula úklid lesa – realizace v rámci veřejné služby, nutné dohodnout schůzku
s KÚ, CHKO a Lesy ČR.

-

Host jednání – hejtman Moravskoslezského kraje, Miroslav Novák, diskutoval se starosty o aktuálních
problémech kraje a celého regionu.

-

−

Komentoval postoj Ministerstva financí k rozpočtu kraje, také jeho postoj k činnosti Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, dále se zabýval sociálními službami v kraji.

−

Starostové projednávali s hejtmanem problematiku rušení poboček České pošty, s. p. Každý ze
starostů prezentoval situaci ve své obci. Společně hledali možnosti, jak tuto situaci vyřešit.
Hejtman navrhnul pozvat ředitelku krajské oblasti Regionu Severní Morava na jednání SOJ.

−

Hejtman byl také informován o problému souvisejícím s průjezdem těžké nákladní dopravy
příhraničními obcemi Bukovec a Hrčava. Uvedl, že je nutné zvýšit sankce, dále přislíbil
projednání problému s nově zvoleným ředitelem KŘP Moravskoslezského kraje.

−

L. Olšar - se dotazoval, zda budou v krajském rozpočtu finanční prostředky na opravu
krajských komunikací – hejtman uvedl, že prostředky jsou v rozpočtu vyčleněny.

−

D. Ćmiel – se zabýval dopravní obslužností – hejtman uvedl, že bude vyhlášen tendr, o kterém
budou obce informovány v předstihu.

P. Staňo – připravil srovnání čerpání příspěvků a dotací na provoz agroturistiky v ČR a v Evropě.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

25/1 v plnění
rozsahu.

Připravit aktualizaci Směrnice SOJ pro zadávání veřejných zakázek a zakázek malého

termín: do 26. 4. 2013

-

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

předsedkyně, tajemnice

starostové členských obcí
Provést aktualizaci Strategického plánu SOJ.
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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

