SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Usnesení
13. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 27. 1. 2012 v 9:00 hodin v Jablunkově – Pizzerie Verdi

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:
-

13/123 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

13/124 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

13/125 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Rozpočet hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 2012.

-

13/126 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Záměr založení Místní akční skupiny (MAS) v Jablunkovském
regionu a ukládá připravit podklady pro založení MAS v regionu.
(zodpovědná osoba: D. Ćmiel, L. Husarová)

-

13/127 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Martinou Sikorovou na organizační
zajištění lyžařských závodů Beskydská lyže 2012.

-

13/128 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Katarzynou Ciencialovou na
organizační zajištění lyžařských závodů Beskydská lyže 2012.

-

13/129 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Nominaci předsedy Sdružení obcí Jablunkovska Davida Ćmiela do
předsednictva Krajského spolku pro obnovu venkova.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:

- 13/130 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ – 24. 2. 2012 v Bystřici a 30. 3. 2012
v Hrádku.
INFORMACE Z REGIONU


Stanoveno datum společné akce všech obcí Sdružení a jejich dobrovolných spolků u příležitosti svátku
„Dne Země“ - 21. 4. 2012.



P. Sagitarius – navrhnul možnost schůzky starostů s vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Jablunkov
Mgr. Terezií Müllerovou – změny ve školském zákoně.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA



L. Olšar – informoval o přípravě jednání starostů Sdružení obcí Jablunkovska v Bystřici, 24. 2. 2012,
kde budou pozváni zástupci z Ředitelství silnic a dálnic ČR a další kompetentní hosté, kteří podají
aktuální informace k situaci kolem silnice I/11.



Hosté jednání – pracovníci Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Ostravě – kontaktní pracoviště Frýdek
– Místek, podali informace o vývoji na trhu práce, o veřejné službě a o smlouvě o výkonu veřejné
služby v jednotlivých obcích. Kontakt: p. Krhut – 603 156 809.



Ing. Jan Nieslanik – tajemník MěÚ Jablunkov – představil návrh veřejnoprávní smlouvy k zápisu údajů
do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.



P. Sagitarius – informoval o koncepci Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020.



R. Borski – informoval o termínu zájezdu SOJ v roce 2012, 26. 9. – 30. 9. 2012.

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
-

10/2 v plnění
Sdružení.

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

termín: 21. 10. 2011
-

13/1

starostové členských obcí
Provést aktualizaci Strategického plánu SOJ.

termín: 24. 2. 2012

-

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

