SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
20. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 12.12.2008 v 9.00 ve Vendryni

KONTROLA USNESENÍ:
-

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

-

12/1 dlouhodobý úkol
Zajistit distribuci zápisu z jednání Regionální rady a Euroregionu
Těšínské Slezsko
 e-mailem bylo rozesláno usnesení z představenstva Regionální rady z 22.9.08 (rozeslal P.
Kolčárek), na stránkách http://www.regrada.cz/index.php?page=predstav jsou veškeré zápisy
z představenstva Regionální rady
termín: trvale
Kolčárková

-

14/1 vyřazeno ze sledování
projednat v zastupitelstvu každé obce „závěrečný účet“
Sdružení obcí Jablunkovska s tímto usnesením „Zastupitelstvo obce/města bere na vědomí
závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2007“
termín: červen 2008
všechny obce

-

19/1 splněno Provést vyúčtování zálohy obcím, které se účastnily tématické poznávací cesty.
termín: 24.10.2008
Kolčárková

-

19/2 splněno Oslovit 3 peněžní ústavy na zpracování nabídky „Poskytnutí úvěru na
profinancování realizace projektů“.
termín: 28.11.2008
Kolčárková

-

19/3 splněno Připravit smlouvu s vybraným dodavatelem pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Výstavba krytého posezení s ohništěm“ v rámci projektu „Trojmezí pro turisty –
vybudování infrastruktury cestovního ruchu na česko-polské hranici“ s podmíněným zahájením
realizace až po získání dotace.
termín: 28.11.2008
Kolčárková
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SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

20/276 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Program jednání doplněný o bod: Projednání smlouvy
s Beskydskou stavební a.s. pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba krytého posezení
s ohništěm“ v rámci projektu „Trojmezí pro turisty – vybudování infrastruktury cestovního ruchu
na česko-polské hranici“.

-

20/277 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Výběr banky „Volksbank“ na poskytnutí úvěrů na
profinacování společných projektů, na které byla získána dotace a je žádána dotace z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, OP přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007 – 2013.
Smlouva bude podepsána v závislosti na získání dotace.

-

20/278 (pro 12, proti 0, zdržel se 2): Výběr občanského sdružení Gorolia na dodávku aktivit a
služeb v rámci projektu MTB Beskydy - vytvoření a propagace přeshraničních MTB tras Bikeland Gorolia: „Zajištění managementu projektu při přípravě a organizaci projektu a
zpracování Studie rozvoje MTB cyklotras Bikeland Gorolia“

-

20/279 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Uzavření dohody o provedení práce s J. Konečným, P.
Sagitariem, A. Kolčárkovou a V. Czepiecem.

-

20/280 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové opatření rozpočtu hospodaření Sdružení obcí
Jablunkovska na rok 2008

-

20/281 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové provizorium rozpočtu hospodaření Sdružení
obcí Jablunkovska na rok 2009

-

20/282 (pro 9, proti 0, zdržel se 1):
Jablunkovska

-

20/283 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Jmenování Aleny Kolčárkové tajemníkem Sdružení obcí
Jablunkovska

-

20/284 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu s Beskydskou stavební a.s. na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Výstavba krytého posezení s ohništěm“ v rámci projektu „Trojmezí pro turisty –
vybudování infrastruktury cestovního ruchu na česko-polské hranici“.

-

20/285 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Podporu členským obcím v těchto záležitostech:
 Podporu záměru předloženém obcí Hrádek na vybudování nového přechodu pro chodce v obci
Hrádek na silnici 1. třídy č.11.
 Podporu záměru předloženém obcí Bystřice na vybudování světelné křižovatky na stávající
křižovatce silnice 1.třídy č.11 se silnicí vedoucí na Karpentnou .

-

20/286 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Termín dalšího zasedání sněmu starostů: 30.1.2009 v
Bukovci
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obcí

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
−

20/287 (pro 14, proti 0, zdržel se 0):

−

20/288 (pro 14, proti 0, zdržel se 0):
Prezentaci výsledků Marketingového výzkumu
realizovaného občanským sdružení Gorolia v rámci projektu Management
mikroregionu Sdružení obcí Jablunkovska

−

20/289 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):

−

Kontrolu usnesení.

Informace z Regionální rady Třinec a Euroregionu:

-

informace z posledního představenstva

-

informace o členech klastru cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji s názvem
KLACR o.s.; Regionální rada je zakládajícím členem. Prezidentem byl zvolen Jiří
Juhasz, místoprezidentem Petr Kolčárek

20/290 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
-

Informace z regionu:

informace o otevření obchvatu Jablunkova a Návsí

−

20/291 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Informaci o návrhu rušení stavebních úřadů na
obecních úřadech (mimo obce s rozšířenou působností). Starostové vyjádřili podporu
stávajícímu stavu.

−

20/292 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Žádost pana Jana Kantora, Návsí-Jasení ohledně
zajištění pokrytí území signálem Českého rozhlasu 2. Starostové tuto žádost postoupí
Radiokomunikacím.

−

20/293 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Informaci předsedy Rady Gminy Istebna pana Jana
Gazura o připravované rekonstrukci silnice mezi Wislou a Istebnou přes Kubalonku.
V této souvislosti požádal starosty o pomoc při zajištění odklonu dopravy přes Českou
republiku a zajištění „mýtného“ pro polské přepravce. Starostové se dohodli na
společném projednání s vlastníkem silnice (Krajským úřadem MSK) a Slezským
vojvodstvím: bude do dalšího zasedání SOJ předjednáno na užší společné schůzce.

−

20/294 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Informaci předsedy Rady Gminy Istebna pana Jana
Gazura o získání objektu na hraničním přechodu v Jasnovicích (PL) a možných
variantách dalšího využití. Starostové se dohodli, že další zasedání sněmu starostů
proběhne v této budově a část programu bude věnovaná možné spolupráci při využití
objektu.

−

20/295 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Informaci o nabídce firmy Creative Design na stavbu
dětských hřišť a možnosti vhodného spojení projektových záměrů více obcí. Kontakt:
www.creativedesign.cz Petr Kolínek, 724 028 840, pk@creativedesign.cz
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−
-

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
10/4 dlouhodobý úkol
informace z regionu“.
termín: trvale

Zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální
Kolčárková

-

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
Sagitarius, Kolčárková

-

20/1
Provést ve spolupráci s občanským sdružením Gorolia „menší“ marketingový
průzkum v jablunkovském regionu i v zimní sezóně.
termín: 30.4.2009
Kolčárková

-

20/2
Iniciovat schůzku s vlastníkem silnic (Krajským úřadem MSK), po kterých by
měl být veden odklon dopravy v souvislosti s uzavírkou silnice přes Kubalonku a Slezským
vojvodstvím.
termín: do 30.1.2009
Jalowiczor

-

20/3
Přeposlat žádost pana Jana Kantora, Návsí-Jasení ohledně zajištění pokrytí území
signálem Českého rozhlasu 2 radiokomunikacím..
termín: do 31.12.2008
Kolčárková

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