SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

starostové obcí Sdružení obcí Jablunkovska
V Jablunkově dne 24.3.2009
POZVÁNKA
na 23. zasedání jednání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
dne 31. března 2009 v 12:30
v Mostech u Jablunkova, hotel Grůň
Program
1.

Zahájení

2.

Diskuse s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj, evropské
fondy a operační doc. Ing. Marianem Lebiedzikem, Ph.D.

3.

Informace úřadu práce – situace na trhu práce a spolupráce s obcemi

4.

Kontrola usnesení

5.

Dopis obce Milíkov o ukončení členství v SOJ

6.

Projednání návrhu na revokaci usnesení č. 22/307 o výběru banky na poskytnutí úvěrů na
profinacování společných projektů, na které byla získána dotace z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko.

7.

Projekt „Management mikroregionu Sdružení obcí Jablunkovska“
– příprava propagačního materiálu o SOJ
– příprava semináře k problematice regionálního rozvoje

8.

Projekt „Trojmezí pro turisty - vybudování infrastruktury cestovního ruchu na českopolské hranici“
– přijetí dotace na realizaci projektu z fondu FMP Euroregionu Těšínské Slezsko OPPS
ČR-PL,
– projednání smlouvy o financování projektu z fondu FMP Euroregionu Těšínské
Slezsko OPPS ČR-PL,
– zakázka malého rozsahu „Manager projektu“: projednání smlouvy s Petrem
Karlubíkem na zajištění těchto služeb,
– projednání dohody o provedení práce s Ing. Jiří Hamrozim na koordinátora stavby.

9.

Projekt „Trojmezí - turistická mapa příhraničí“
– zakázka malého rozsahu „Zpracování a vytištění map“: projednání zadávacích
podmínek, návrhu firem pro oslovení a vytvoření komise pro posouzení nabídek,
– zakázka malého rozsahu „Zajištění podkladů pro přípravu mapy“: projednání smlouvy
s firmou Gorolia, občanské sdružení na zajištění těchto služeb.

10. Projekt „MTB Beskydy - vytvoření a propagace přeshraničních MTB tras“
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– zakázka malého rozsahu „Expertní práce na terénní cykloturistiku“: projednání
smlouvy s Českou Mountainbikovou Asociací, občanským sdružení na zajištění těchto
služeb.
11. Mezinárodní tábor na trojmezí – informace k připravované akci
12. Beskydská lyže – informace o realizované akci
13. Aktuální informace z regionu a informace z Regionální rady Třinec
14. Různé
15. Usnesení
16. Závěr

Těším se na setkání

.........................................................
Petr Jalowiczor
předseda SOJ
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