Zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu Šternbersko 08.09.2009

Zápis ze zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu Šternbersko
ze dne 8. září 2009
Přítomni: dle prezenční listiny.
Program:
1. Zahájení.
2. Nová výzva - technologická centra eGovernment – Ing.Sobkuliak
3. Různé – Mgr.Sedlák
pozvánky – ECCE HOMO, Národní zahájení Dnů evropského dědictví
upozornění na VZOROVÉ JEDNACÍ ŘÁDY rady, zastupitelstva, komisí a výborů
možnost společného kalendáře Mikroregionu na rok 2011-úvaha, záměr
Ad 1. Jednání zahájil a vedl Mgr. Jaromír Sedlák, starosta města Šternberka, který
seznámil přítomné s programem zasedání a následnou prezentací firmy Geometra
Opava. Všichni přítomni obdrželi od Města Šternberka nástěnný kalendář na rok
2010 zhotovený při příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví.
Ad 2. Projekty eGovernment - Ing. Roman Sobkuliak, vedoucí odboru informatiky a
personalistiky MěÚ Šternberk krátce zhodnotil projekt Czech Point. Dále informoval o
změně ve výzvách na projekty vzdělávacích a technologických center ze strany
Ministerstva vnitra. Jednou z podmínek čerpání dotací obou projektů je skutečnost,
že může být použita pouze pro obce z příslušné ORP. Město Šternberk už má
vypracovanou a zastupitelstvem schválenou žádost na projekt vzdělávacího centra.
Projekt na technologické centrum začne Město Šternberk zpracovávat až po
vyhlášení nové výzvy. Dále připomněl povinnost obcí používat datové schránky od
01.11.2009.
Starosta obce Bohuňovice Ing. Petřek informoval přítomné o nevhodnosti nákupu
spisových služeb pro malé obce a doporučuje vyčkat na další technické možnosti,
které nabídnou firmy nebo instituce.
Ad 3. Různé:
Mgr.Sedlák, starosta Šternberka
- pozval všechny přítomné na Národní zahájení Dnů evropského dědictví a ECCE
HOMO Historic ve dnech 11. až 13.09.2009
- upozornil starosty na vydání vzorových jednacích řádů orgánů obcí v časopise
Moderní obec – bude zasláno starostům v příloze zápisu
- otevřel diskusi k možnosti společného kalendáře mikroregionu na rok 2011
Ing. Petřek, starosta Bohuňovic doporučil variantu uzavření smluv s jednotlivými
obcemi na odkoupení určitého počtu kalendářů.
Ing. Studecká
- upozornila starosty na povinnost posílat dokumenty po 01.11.2009 přednostně do
datových schránek
- připomněla změnu legislativy v oblasti doručování – možnost doručovat
písemnosti po úložní lhůtě do domovních schránek
- doporučila používání obálek dle vzorů Ministerstva vnitra pro správní řízení a
Ministerstva financí pro doručování písemností podle zákona č.337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
D.Lhotáková, starostka Komárova – problémem obce jsou toulaví psi, dotázala se
zda je možné uzavřít dohodu s městem Šternberk pouze na odchyt psů.
Mgr.Sedlák, starosta Šternberk – doporučuje jednat s velitelem městské policie.
M.Lýsek, starosta Štěpánova – obec Štěpánov má vlastní útulek a zavedla povinné
čipování psů.
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Ing.Pelikán, starosta Mladějovic a D.Berka starosta Bělkovice-Lašťany – potvrzují, že
většina toulavých psů je do obcí importována auty z jiných obcí a měst.
M.Malíková, starostka Jívové – pokud by byl Mikroregion Šternbersko utvořen
institucionálně, měl by možnost čerpat z programu POV – jako příklad uvedla činnost
mikroregionu Moravskoberounsko. (Mikroregion Šternbersko většinou hlasů starostů
obcí odsouhlasil setrvání ve volném sdružení bez příspěvku obcí –
pozn.zapisovatele).
Termín příštího zasedání je v úterý 8. prosince 2009 ve 13:00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ, Opavská 1, Šternberk.

Zapsala:
Ing. Naděžda Studecká
asistentka mikroregionu

