Zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu Šternbersko 02.06.2009

Zápis ze zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu Šternbersko
ze dne 2. června 2009
Přítomni: dle prezenční listiny.
Program:
1. Zahájení.
2. Veřejná služba (informace, vzory smluv a formulářů) – Bc.Zajacová
3. Projekty - eGovernment – Ing.Sobkuliak
4. Různé
- předání výstupů z územně analytických podkladů pro jednotlivé obce (získané údaje
a data o území + prohlížeč) – Ing.Černocký
- informace z oblasti legislativy, střet zájmů – Ing. Studecká
- pozvánky – ECCE HOMO, Národní zahájení Dnů evropského dědictví
Ad 1. Jednání zahájila a vedla Ing.Naděžda Studecká a současně omluvila nepřítomnost
starosty Mgr. Jaromíra Sedláka, který byl na služební cestě v Praze.
Ad 2. Veřejná služba – Bc.Jitka Zajacová, vedoucí odboru sociálních věcí stručně
seznámila přítomné s legislativou v této oblasti a nabídla starostům spolupráci
v oblasti administrace veřejné služby. K odebrání byly připraveny vzory smluv a
potřebné tiskopisy, dokumentace byla stejný den odeslána starostům elektronickou
poštou. Dotazy přítomných byly zodpovězeny na místě.
Ad 3. Projekty eGovernment - Ing. Roman Sobkuliak, vedoucí odboru informatiky a
personalistiky doplnil informace z minulého zasedání k aktivaci datových schránek,
jejichž používání bude spuštěno od 1.7.2009 a povinnost jejich užívání pro všechny
obce nastane dne 1.11.2009. Příprava dalších projektů bude probíhat od července
2009.
Ad 4. Různé:
- Ing. Robert Černocký, vedoucí stavebního odboru předal starostům obcí ORP
Šternberk výstupy z územně analytických podkladů pro jednotlivé obce a
informace k jejich instalaci. Nabídl případnou spolupráci při práci s dokumentací.
- Informace z oblasti legislativy - Ing. Studecká
- připomenutí termínu odevzdání čestných prohlášení podle zákona o střetu
zájmů do 30.6.2009 příslušnému evidenčnímu orgánu (pro určené členy
zastupitelstev - tajemník obecního úřadu nebo starosta obce, pro ředitele
příspěvkových organizací – rezortní ministerstvo) – starostové, radní a
uvolnění členové ZM podávají čestné prohlášení za celý rok 2008, neuvolnění
místostarostové v obcích, kde není ustavena rada obce a ředitelé a vedoucí
pracovníci příspěvkových organizací za období od 20.6.2008 do 31.12.2008.
- novela zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů –
přiložena v příloze zápisu
- předání dokumentu „Informace pro vlastníky kulturních památek“
Ing. Studecká na závěr pozvala přítomné starosty na ME závodů do vrchu Ecce Homo ve
dnech 6. a 7.6.2009 a na Národní zahájení Dnů evropského dědictví ve dnech 11. až 13. 9.
2009 a požádala o spolupráci při propagaci této akce pro občany obcí.
Termín příštího zasedání je v úterý 8. září 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ, Opavská 1, Šternberk.
Zapsala:
Ing. Naděžda Studecká
asistentka mikroregionu

