SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
24. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 15. 2. 2013 v 8.30 hodin v Hrádku – Motorest Boal

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:
-

24/213 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

24/214 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

24/215 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Stanovisko vydané k česko-polskému projektu s názvem „Zaolzie
teraz“, reg. č. PL.3.22/3.3.05/11.2293, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu TS-ŚC
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

-

24/216 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu hospodaření Sdružení obcí
Jablunkovska na rok 2013.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

24/217 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín zahájení projektu s názvem „Realizace kulturněspolečenských a naučných aktivit regionu Trojmezí prostřednictvím nákupu stanu“ – 28. 2. 2013 v 10
hodin v Dolní Lomné – Muzeum.

-

24/218 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ v Nýdku, 22. 3. 2013 a termíny dalších
jednání: Horní Lomná – 26. 4. 2013, Hrčava – 31. 5. 2013, Dolní Lomná – 21. 6. 2013.

INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání – Ass. Prof. MUDr. Stanislav Czudek, Csc., seznámil přítomné s možností čerpání
finančních prostředků v programovacím období 2014-2020. Dotační program je v přípravě, podrobnosti
se stále ujasňují. Důležité je, aby z programu mohly čerpat všechny obce regionu, především v oblasti
turismu a cestovního ruchu. Podstatné je, aby region vystupoval jednotně. Finanční prostředky by
mohly podporovat sportovní aktivity – jednotný „Beskydský skipas“ a další. O vývoji situace budou
podávány průběžné informace.

-

Mgr. Olga Sikorová, ředitelka kontaktní pobočky ÚP v Třinci – podala informace o situaci na trhu
práce, informovala o organizačním členění ÚP ČR. Dále uvedla, že se plánuje zajistit agendu
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zaměstnanosti i v rámci KoP Jablunkov. (P. Gawlas – Město Jablunkov situaci již vyřešilo, budou
uvolněny prostory s bezbariérovým přístupem.) K problematice VPP připomenula, že obce musí podat
žádost na ÚP o zprostředkování uchazečů o práci k výkonu této služby. V připravené prezentaci se paní
ředitelka také věnovala problémům na TP, zejména se řešil nedostatek technických profesí. Je nutné
klást větší důraz na kariérní poradenství a zvětšit informovanost nejen pro rodiče, ale i pro výchovné
poradce. (Bude zajištěno školení výchovných poradců a pedagogů – Jablunkov.)
-

Václav Laštůvka – ředitel Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – informoval o
současné situaci v souvislosti s česko-polským projektem „Zaolzie teraz“. Vyjádřil lítost nad tím, že
nejsou naplněny cíle projektu a není dodržena projektová žádost. Pan ředitel také poděkoval starostům
SOJ za jejich názory a spolupráci a za podporu celému Těšínsku.

-

R. Pavlinová – podala informace o řešení problému - záměr České pošty, s. p. omezovat provoz
poboček v menších obcích regionu Jablunkovska. Dále poděkovala za organizaci a účast na závodech
Beskydská lyže 2013.

-

P. Gawlas – informoval o práci na novele silničního zákona, také uvedl, že v této věci jedná i Krajský
úřad Moravskoslezského kraje. Dále uvedl, že ministr dopravy Z. Stanjura potvrdil termín zahájení
stavby silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice - květen 2014.

-

Na jednání byly také diskutovány problémy s evidencí obyvatel (povinné placení odpadů u cizinců,
kteří pobývají v obci, jubilanti, vítání občánků, a další). Byla vybrána destinace pro podzimní zájezd –
jižní Čechy, Bodamské jezero.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

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“.

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

