SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
12. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 9. 12. 2011 v 9:30 hodin v Horní Lomné – Penzion Bawaria

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:
-

12/113 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

12/114 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

12/115 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové provizorium hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska pro
rok 2012.

-

12/116 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Vystoupení Sdružení obcí Jablunkovska z Regionální rady rozvoje a
spolupráce se sídlem v Třinci.

-

12/117 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Aktualizaci Strategického plánu Sdružení obcí Jablunkovska.

-

12/118 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Připravit v roce 2012 společnou akci všech obcí Sdružení a jejich
dobrovolných spolků u příležitosti svátku „Den Země“ k ochraně životního prostředí.
(garanti akce: M. Czepczorová, R. Borski)

-

12/119 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Požádat senátora Petra Gawlase, aby inicioval jednání
s kompetentními osobami, které by vedlo k zařazení silnice I/11 do Evropské páteřní sítě silnic.
(garant: L. Olšar – únor 2012)

-

12/120 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Termín konání lyžařských závodů „Beskydská lyže 2012“ – 8. února
2012.
(cenovou nabídku na technické zajištění závodů zajistí J. Szotkowski)

-

12/121 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o údržbě informačních kiosků se společností
Xidys Systems, s.r.o.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:

- 12/122 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ – 27. 1. 2012 v 9.30 hod. v Jablunkově,
24. 2. 2012 v Bystřici, březen 2012 v Hrádku.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

INFORMACE Z REGIONU


D. Ćmiel, P. Sagitarius - shrnuli dosavadní průběh v jednání a současný stav ve věci vypínání
analogových vysílačů na Jablunkovsku.



D. Ćmiel – přednesl informaci o organizaci Mezinárodního fotbalového tábora v červnu 2012. Tuto akci
organizuje partner SOJ - Powiat Krapkowicki. Tábora by se účastnily děti z Německa, Polska a České
republiky. Veškeré náklady s táborem spojené uhradí Powiat Krapkowicki v rámci svého projektu.
(garant: L. Husarová – fotbalový trenér z Návsí)



L. Husarová – přednesla informace o aktuálním stavu ve věci společného nákupu energií – do konce
roku 2011 je nutné podat výpovědi u stávajících dodavatelů.



Host zasedání – tajemník MěÚ Jablunkov, Ing. Jan Nieslanik přednesl informace týkající se základních
registrů veřejné správy a povinnosti s tímto spojené.
Navrhnul schůzku vedoucích stavebních úřadů v Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Návsí, dále
schůzku referentů jednotlivých obecních úřadů a starostů v Jablunkově se správcem sítě MěÚ
Jablunkov, P. Sikorou. Datum: 15. nebo 16. 12. 2011.



D. Ćmiel – navrhnul, zda aby tajemník MěÚ Jablunkov mohl alespoň 2x ročně informovat starosty
okolních obcí o aktuálním dění, které souvisí s výkonem státní správy.



R. Borski, P. Sagitarius, D. Ćmiel, R. Bilko – zhodnotili situaci, která souvisí se členstvím v Regionální
radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.



D. Ćmiel – informoval o nutné aktualizaci Strategického plánu SOJ, přednesl návrhy nových aktivit,
které souvisí s činností SOJ (Den Země, větší propagace SOJ – např. tiskové zprávy z jednání, atd.)



Host zasedání – asistent senátora Petra Gawlase, Daniel Sztefek – informoval o dění v Senátu PČR –
zachování výnosů z herních automatů pro obce, dále o dění kolem silnice I/11.



M. Czepczorová – pozvala přítomné na Obecní zabijačku v Bukovci, která se bude konat 28. 1. 2011.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

3/1 v plnění
řádu SOJ.

Na základě návrhu Kontrolní komise SOJ ze dne 29. 12. 2010 připravit návrh jednacího

termín: 29. 4. 2011
-

tajemník

10/1
Domluvit termín schůzky pracovní skupiny k žádosti o obnovení realizace“ naučné stezky
přes tři státy Evropy“

termín: do 21. 10. 2011

předseda

jednání odloženo z nedostatku finančních prostředků na realizaci projektu
-

10/2
Sdružení.

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

termín: 21. 10. 2011
-

10/4 dlouhodobý úkol
z regionu“.

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

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

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

