SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
4. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 25. 2. 2011 v 9.00 hodin v Mostech u Jablunkova – hasičská zbrojnice

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:

- 4/34 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.
- 4/35 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.
- 4/36 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Zdeňkou Lipowskou na zpracování roční
uzávěrky hospodaření sdružení a příprava podkladů pro „přezkum“ hospodaření sdružení za rok 2010 ve
výši 10.000,- Kč.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:

- 4/37 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Informace pana R. Bilka o připravované mezinárodní soutěži „Slezský
dřevorubec 2011“, která se bude pořádat 28. 5. 2011 ve Vendryňském parku.
- 4/38 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího zasedání SOJ – 25. 3. 2011 v 9 hodin v Nýdku.

INFORMACE PRO SNĚM STAROSTŮ

1. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje – prezentace činnosti, ředitel sdružení Ing. Miroslav
Fabián.
2.

Kontaktní údaje na jednatele společnosti ODIS s.r.o.: Ing. Aleš Stejskal, Na Hradbách 1440/16, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, tel.: 776 386 073, mail: ales.stejskal@kodis.cz. Informace o změnách,
které proběhnou v dopravě na Třinecku v souvislosti se zapojením regionu do integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského kraje.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

3.

Policie ČR – informace z regionu, vedoucí územního odboru ve Frýdku – Místku plk. Mgr. Václavík a
vedoucí obvodního oddělení Jablunkov poručík Mgr. Sikora.

4.

Kontaktní údaje na zástupce společnosti BEKR (reklama v oblasti kartografie): Ing. Lucie Kališová,
Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav, tel.: 777 906 464, mail: bekr.mapy.kalisova@seznam.cz. Nabídka
reklamy do připravovaného cykloprůvodce za Moravskoslezský kraj.

5.

Předat obecním zastupitelstvům informaci o možném vystoupení SOJ jako kolektivního člena
Regionální rady rozvoje a spolupráce a Euroregionu Těšínské Slezsko a zvážit individuální členství
obcí.

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: 25. 3. 2011
-

4/1 v plnění
Připravit smlouvy a roční vyúčtování za rok 2010 (2009) za odběr el. energie a plynu
k uzavření smlouvy o sdruženém nákupu energií se společností E-Centre.

termín: 4. 3. 2011
-

tajemník

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

