SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
20. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 19. 10. 2012 v 9:00 hodin v Mostech u Jablunkova – Restaurace Centrum

KONTROLA USNESENÍ:
-

10/4 dlouhodobý úkol zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální informace
z regionu“.

termín: trvale
-

tajemník

12/1 dlouhodobý úkol
Slezsko

Zajistit distribuci zápisu z jednání Regionální rady a Euroregionu Těšínské

termín: trvale

tajemník

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

20/176 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

20/177 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

20/178 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ, 23. 11. 2012 v 8:30 na Písečné –
Kulturní dům.
INFORMACE Z REGIONU

-

Sněm starostů pracoval na aktualizaci Strategického plánu SOJ. Pokračovat bude na dalším zasedání.

-

Host jednání – Ing. Hynek Orság, vedoucí Odboru evropských projektů, Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, informoval přítomné starosty o stávající situaci čerpání dotací v České republice. Hovořil o náročné
administraci projektových žádostí, o zbytečné roztříštěnosti do mnoha operačních programů. Uvedl, že do
budoucna bude možné čerpat dotace pouze z fondů Evropské unie. Dále starostům krátce představil
vznikající organizaci TRITIA, evropské seskupení pro územní spolupráci. Vznikne tak spojení čtyř
regionů: Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje, Slezského a Opolského vojvodství.
Mezi oblasti, na kterých by regiony chtěly spolupracovat, patří hospodářská spolupráce, doprava,
energetika a životní prostředí a cestovní ruch.

-

R. Bilko – podal informace k aktuální dopravní situaci v regionu na silnici I/11.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

19/1 v plnění

termín: 19. 10. 2012

Připravit strategické plány jednotlivých obcí na příští jednání SOJ.
starostové členských obcí
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-

19/2 v plnění
úřadů.

Zajistit přístup k informacím z databáze evidence obyvatel pro pracovníky obecních

termín: 19. 10. 2012
-

P. Sagitarius

19/3 splněno
Napsat žádost na Ministerstvo dopravy – uvítací tabule obcí u silnic I. třídy vyřadit
z kategorie reklamních tabulí a billboardů v rámci připravované vyhlášky o rušení reklamních tabulí u
silnic I. třídy.

termín: 19. 10. 2012
-

13/1 v plnění

tajemnice, předseda
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

.....................................................
Bc. David Ćmiel
předseda

předseda
Zařadit na weby obcí odkaz http://www.jablunkovsko.cz
starostové členských obcí

