SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
17. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 18.7.2008 v 9.00 v Košařiskách

KONTROLA USNESENÍ:
-

3/9 trvá podle aktuálně vyhlašovaných dotačních titulů zpracovat a podat žádost o dotaci na
projekt Budoucnost Trojmezí, realizační část
 bude podáno do operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PL fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko do 26.9.2008
 žádost o dotaci zpracuje externí firma - vybrána na 15. zasedání 23.5.2008
 bude vyhlášené výběrové řízení kvůli ověření ceny stavby 18.8.-8.8.2008
termín: dle aktuálních dotačních titulů
Sagitarius, Kolčárková

-

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 byla rozesláno usnesení z představenstva Regionální rady z 16.6.08, na stránkách
http://www.regrada.cz/index.php?page=predstav jsou veškeré zápisy z představenstva
Regionální rady
termín: trvale
Kolčárková

-

14/1 v plnění 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“
 potvrzení doručily tyto obce: Bocanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Mosty u Jablunkova,
Návsí, Písečná, Písek
termín: červen 2008
všechny obce

-

15/1 nesplněno Zaslat tipy na oslovení dodavatelských firem pro výstavbu přístřešku na Trojmezí
J. Szkanderovi (hrcava@trz.cz)
 starostovi ani na sekretariát nebyly zaslány žádné návrhy. Tajemnice spolu s předsedou a
místopředsedou navrhli pět firem z regionu a jejich návrh předložili sněmu starostů.
termín: ihned 2008
všichni starostové
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-

15/2 splněno Zaslat dopis Okresnímu a Krajskému ředitelství Policie ČR ve věci požadavku
systematického řešení bezpečnosti v příhraničních obcích v souvislosti s absolutně
nedostatečných personálním a materiálním zajištěním na obvodních odděleních a malé
koordinace s polskou a slovenskou policií.
 proběhlo osobní jednání se zástupci Policie ČR během neformálního setkání SOJ 13.6.2008
v Jablunkově, na základě diskuze bylo odsouhlaseno, že dopis nebude zaslán.
termín: červen 2008
Kolčárková, Sagitarius

-

15/3 splněno Zajistit tématickou a finanční nabídku poznávacího zájezdu.
 Pan Tomčala oslovil CK Tonitour, která zaslala nabídku A. Kolčárkové. Nabídka byla
rozeslána všem starostům a starostkám.
termín: červen 2008
Tomčala, Sagitarius

-

15/4 splněno Pozvat zástupce Lesů České republiky na červencové zasedání Sněmu starostů.
termín: červen 2008
Kolčárková

-

15/5 splněno Zpracovat a podat žádosti o dotace na projekty Bike Gorolia a mapa Trojmezí do
fondu mikroprojektů v rámci operačního programu ČR-PL
 A. Kolčárková ve spolupráci s G. Niedoba zpracovaly žádosti o dotace, které byly předložené
na sekretariátu Euroregionu Těšínské Slezsko. Na 16. zasedání SOJ v Jablunkově bylo
schváleno financování těchto projektů, starostové byli seznámeni s projekty. Byla schválena
partnerská smlouva s obcí Istebna a prohlášení o partnerství s obcí Istebna a městem Ustroń na
realizaci těchto dvou projektů
termín: 26.6.2008
Sagitarius, Kolčárková

-

15/6 splněno Vybrat 15 dětí na mezinárodní tábor na Trojmezí a zajistit jejich účast.
 Výběr byl proveden na základě časového doručení přihlášek.
termín: 31.5.2008
Kolčárková
SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:



17/228 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání doplněný o bod:
 Projednání návrhu Směrnice č.1 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a zakázek
malého rozsahu Sdružení obcí Jablunkovska



17/229 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Pověření A. Kolčárkové zrušit poznávací cestu
v případě, že přihlášených zájemců bude méně než třicet



17/230 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Přijetí dotace na projekt „Management mikroregionu
Sdružení obcí Jablunkovska“ v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2008 a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zároveň pověřuje předsedu sdružení podpisem
smlouvy.



17/231 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Výběr dodavatele služeb pro projekt Management
mikroregionu SOJ - Gorolia o.s. a uzavření Smluv s občanským sdružením Gorolia
o.s. na zajištění těchto služeb: „Činnost regionálního managementu“ a „Poradenství
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k implementaci Strategie“ v celkové výši 170.000 Kč. Zároveň pověřuje předsedu
sdružení podpisem smluv.


17/232 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):



17/233 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu na „Výstavbu krytého posezení s ohništěm“ a zadávací dokumentaci pro tuto
zakázku, výběr 5 firem, které budou písemnou formou osloveny.



17/234 (pro 10, proti 0, zdržel se 0):
Termíny zasedání Sněmu starostů ve druhé polovině
roku: 29.8.2008 - Hrčava, 10.10.2008 - Písek, 28.11.2008 - Vendryně, 17.12.2008 Mosty u Jablunkova

Úpravu rozpočtu hospodaření SOJ na rok 2008

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:


17/235

Kontrolu usnesení.



17/236

Informace z regionu:
-

pozvánky na akce probíhající v regionu: Vendryňský karneval - 23.8.2008
(Vendryně), Bierfest - 19.7.2008 (Nýdek), Pouť na Kozubové - 27.7.2008 (Milíkov).

-

informaci o změně pracovního poměru tajemnice Mgr. Aleny Kolčárkové:
k 15.8.2008 bude ukončen pracovní poměr s Městem Jablunkovem, od 18.8.2008
bude zaměstnaná v Gorolském turistickém centru, příspěvkové organizaci Mosty u
Jablunkova jako ředitelka. Funkci tajemnice bude nadále vykonávat.



17/237

Návrh pana starosty Procházky na projednání financování činnosti tajemníka. Bude
řešeno na dalším zasedání.



17/238

Nabídku CK Tonitour na poznávací cestu na Ukrajinu a do Maďarska v termínu 17.21.9.2008



17/239

Výběr dodavatele služeb pro projekt Management mikroregionu SOJ - Gorolia o.s.
předložený výběrovou komisí zasedající 17.7.2008



17/240

Informace z jednání představenstva Regionální rady Třinec mj.:
-

informaci o změně výkonného tajemníka Regionální rady - Ing. Lukáš Szlaur oznámil
ukončení činnosti a nově byl jmenován Petr Kolčárek s účinnosti od 1.9.2008. Další
termín zasedání představenstva je 22.9.2008,

-

členství obce Bukovec v Regionální radě jako „přímý člen“ ,

-

informaci o tom, že bude vybrán nový člen revizní komise po vystoupení společnosti
Energetika Třinec z Regionální rady (za pana Ing. Matuszka),

-

o připravovaných projektech - viz usnesení Regionální rady, které bylo zasláno emailem a je ke stažení na stránkách www.regrada.cz.
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17/241

Předložený návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu
Sdružení obcí Jablunkovska. Po projednání byly navrženy změny, po jejich
zapracování bude směrnice opět projednána:
-

Zakázky malého rozsahu do 20.000 Kč bez DPH - vybírá tajemník, vychází z
informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností

-

Zakázky malého rozsahu 20.000 Kč - 200.000 bez DPH - vybírá Sněm starostů,
vychází z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností

-

Zakázky malého rozsahu 200.000 Kč - 350.000 bez DPH - vybírá Sněm starostů,
písemný průzkum trhu

-

Zakázky malého rozsahu 350.000 Kč - 1.999.999, resp. 5.999.999 bez DPH - vybírá
Sněm starostů, výzva nejméně 3 dodavatelům k předložení nabídky



17/242

Diskusi s lesním správcem Lesní správy Jablunkov Lesů ČR Ing. Františkem
Lipowskim.



17/243

Informaci o uskutečněných akcích:
-

Cyklistický výlet mládeže na Trojmezí a Gírovou: společný výlet na kolech, kterého
se účastnila mládež z Česka a Polska, cca 100 účastníků. Poděkování A. Kolčárkové
za organizaci a B. Raszkovi, J. Szkanderovi za pomoc při akci.

-

Mezinárodní dětský tábor na Trojmezí v termínu 2.-9.7.2008. Poděkování Daně a
Darině Mruzkovým za perfektní činnost instruktorek. A. Kolčárková informovala o
opakujícím se problému s „odhlášením se“ z táboru na poslední chvíli a navrhla, aby
se v dalších ročnících zavedl určitý poplatek za tábor cca 500-1000 Kč.

-

8.7.2008 - mezinárodní setkání starostů a zástupců školy Čiernem u příležitosti
ukončení Mezinárodního dětského táboru na Trojmezí. Poděkování za vysokou účast.

-

9.-10.7.2008 - navštívila náš region delegace zástupců škol z Krapkowic. Starosta
Tomčala poděkoval za pomoc při zajištění programu pobytu obci Vendryně, Bystřice
a Písek. Akce se uskutečnila v rámci partnerské smlouvy mezi SOJ a Powiatem
Krapkowickim.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

3/9 trvá
Podle aktuálně vyhlašovaných dotačních titulů zpracovat a podat žádost o dotaci
na projekt Budoucnost Trojmezí, realizační část.
termín: 26.9 2008
Sagitarius, Kolčárková

-

10/4 dlouhodobý úkol
informace z regionu“.
termín: trvale
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-

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

-

14/1 trvá
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
Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná,
Košařiska, Milíkov, Nýdek, Vendryně

-

17/1
V případě nahlášení méně než 30 osob na poznávací zájezd zrušit poptávku na
poznávací cestu Ukrajina u Cestovní kanceláře Tonitour.
termín: 21.7.2008
Kolčárková

-

17/2
Zapracovat navržené změny do připravené směrnice a znovu předložit na
zasedání sněmu starostů.
termín: 29.8.2008
Kolčárková

-

17/3
Oslovit 5 vybraných firem k podání na veřejnou zakázku malého rozsahu na:
Výstavbu krytého posezení s ohništěm.
termín: 21.7.2008
Kolčárková

..........................................
Petr Sagitarius
předseda
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