SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
17. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 25. 5. 2012 v 10:00 hodin v Nýdku – chata Filipka

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:
-

17/154 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

17/155 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

17/156 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Místo příštího jednání SOJ – Dolní Lomná 22. 6. 2012 v 8:30.

INFORMACE Z REGIONU

-

Byly předány informace z jednotlivých obcí o průběhu schvalování MAS Jablunkovsko v jednotlivých
zastupitelstvech obcí.

-

Přítomní starostové projevili zájem o schůzku na Městském úřadě Jablunkov k aktuální tématice
Základních registrů veřejné správy.

-

D. Ćmiel – informoval o připravovaném setkání v Istebné – 13. 6. 2012, téma: Rozvoj na Trojmezí do roku
2020.

-

J. Konečný – informoval o situaci související s výstavbou lanovky Nýdek – Čantoryje. Dne 13. 6. 2012 se
uskuteční veřejné jednání v této věci.

-

Dále byla diskutována problematika veřejné služby v jednotlivých obcích.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

17/1 v plnění Svolat schůzku – zjistit zájem a počet neziskových organizací, které by vstoupily do MAS
Jablunkovsko.
termín: do příštího jednání SOJ

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

-

16/1 v plnění

Zpracovat negativní stanovisko k novelizaci stavebního zákona.

termín: 25. 5. 2012
-

15/1 v plnění

L. Husarová a vedoucí stavebních úřadů

Projednat a schválit v zastupitelstvech obcí stanovy MAS Jablunkovsko.

termín: po konání zastupitelstev obcí
-

10/2 v plnění
Sdružení.

Vytvořit seznam kulturních a sportovních akcí na rok 2012 v jednotlivých obcích

termín: 21. 10. 2011
-

13/1

starostové členských obcí
Provést aktualizaci Strategického plánu SOJ.

termín: 24. 2. 2012
-

starostové členských obcí

14/1
Posílat návrhy k Místní akční skupině – název, sídlo, zjistit zájem u podnikatelských
subjektů a neziskových organizací v jednotlivých obcích.

termín: 23. 3. 2012
-

starostové členských obcí

10/4 dlouhodobý úkol
z regionu“.

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

termín: trvale

předseda

- 12/1 dlouhodobý úkol Zajistit distribuci zápisu z jednání Regionální rady a Euroregionu Těšínské Slezsko a
pravidelně informovat o jednání představenstva Regionální rady a Rady euroregionu na Sněmu starostů.
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

