SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
16. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 22. 1. 2016 v Hrádku, Centrum volného času

KONTROLA USNESENÍ:

-

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

termín: trvale
-

12/1 dlouhodobý úkol

tajemník
Zajistit distribuci zápisu z jednání Euroregionu Těšínské Slezsko

termín: trvale

tajemník

-

Jednání o cyklotrasách v regionu – úkol trvá.

-

Likvidace invazivních druhů rostlin, v řešení.

-

Byl odeslán dopis adresovaný na krajské ředitelství České pošty, s. p. v Ostravě, dále
hejtmanovi MSK, řediteli KÚ, senátorovi PČR a poslancům PS PČR zastupujícím MSK.

-

Probíhá příprava organizace závodů Beskydská lyže 2016 – termín 16. 2. 2016.

-

Schůzka s představiteli města Třinec a zástupci společnosti Nehlsen Třinec, a. s., v řešení, B.
Raszka zajistí termín schůzky.

-

K dopravní obslužnosti byly sesbírány připomínky občanů jednotlivých obcí k novým jízdním
řádům (termín do 10. 1. 2016), dne 12. 1. 2016 proběhla pracovní schůzka starostů v Bystřici a
následně byly připomínky občanů předány vedoucímu odboru dopravy Krajského úřadu, Ing. I.
Murasovi k řešení.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

159/16 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

160/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.
(P. Staňo, V. Szkanderová, J. Szotkowski – příchod, celkem hlasujících 16.)

-

161/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Dodatek č. 4 ke stanovám SOJ.

-

162/16 (pro 16 proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Z. Lipowskou na přípravu
podkladů pro přezkum hospodaření Sdružení za rok 2015 a na zpracování roční uzávěrky
hospodaření Sdružení.

-

163/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Z. Bazgierovou na
zajištění administrativních náležitostí souvisejících s přípravou jednání starostů a na organizační
zajištění závodů Beskydská lyže 2016.

-

164/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní D. Cibulec za přípravu a
organizaci závodů Beskydská lyže 2016.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

165/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Informace tajemníka MěÚ Jablunkov, Ing. J. Nieslanika
týkající se uzavírání veřejnoprávních smluv ve věci výkonu speciálního stavebního úřadu pro
místní komunikace.

-

166/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Informaci o nové příspěvkové organizaci Města Jablunkova,
Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace.

-

167/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Koncepci navrženou společností ODIS, s. r. o.
k připomínkám obcí k jízdním řádům autobusů, která bude zařazena do změny jízdních řádů,
platnost od 28. 2. 2016.

-

168/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Informace společnosti DIGIS, s. r. o. ke společnému projektu
GIS obcí SOJ.

-

169/16 (pro 16, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ, 26. 2. 2016 v Horní Lomné.

INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, Ing. J. Nieslanik – seznámil starosty obcí s novinkami platnými od 1. 1. 2016,
kdy je mimo jiné řešeno i uzavírání veřejnoprávních smluv ve věci výkonu speciálního
stavebního úřadu pro místní komunikace. Nastínil starostům postup a časový harmonogram,
který navrhuje MěÚ Jablunkov. Obce by měly poslat žádost o uzavření VS adresovanou na
Radu města Jablunkova, popřípadě starostu města, dále schválit v radách obce, případně
nechat schválit starostou obce, na dobu neurčitou, po podpisu obou stran odeslat VS na
Krajský úřad a po vyznačení právní moci vyvěsit na úředních deskách obcí. Dále odpovídal na
dotazy starostů k dané problematice. K dotazu, zda se tato novinka týká i věcí, které už byly
v roce 2015 schváleny a zahájeny, doplňuje odpověď: V tomto případě se nepostupuje podle
navrženého postupu. Týká se pouze nových místních komunikací.

-

J. Konečný – projednal se starosty schvalovací proces nových stanov SOJ.
Dále informoval o mandátní smlouvě uzavřené mezi SOJ a městem Jablunkov. V únoru
vzniká nová příspěvková organizace (JACKI), je nutné schválit novou mandátní smlouvu mezi
SOJ a příspěvkovou organizací, aby mohly být vyfakturovány členské příspěvky jednotlivým
obcím dobrovolného svazku SOJ.

-

Hosté k bodu jednání dopravní obslužnosti seznámili starosty s aktuální situací v regionu.
Vedoucí odboru dopravy KÚ MSK Ing. I. Muras představil starostům pilotní projekt zavedení
nové autobusové dopravy v regionu. Dle nařízení Evropské komise musí kraje ČR vysoutěžit
dopravce do roku 2019. Koordinátor ODIS, s. r. o. M. Dutko řešil jednotlivé připomínky obcí.
Většinou obce souhlasily s navrženou koncepcí ODIS, s. r. o. a krajského úřadu. Všechny
připomínky musí být zapracovány do konce ledna 2016.

-

Zástupkyně společnosti DIGIS, s. r. o. představily starostům výsledky společného projektu
GIS pro obce SOJ. Do projektu jsou nyní zapojeny obce: Bystřice, Hrádek, Jablunkov, Návsí,
Nýdek, Vendryně. Zapojeny dále budou Písek, Písečná. Ostatní obce o připojení uvažují.

-

Dále starostové řešili problematiku odchytu psů, předseda SOJ zjistí do příští SOJ možnosti
uzavření VS mezi městem Jablunkov a jednotlivými obcemi SOJ.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

16/1 krátkodobý úkol

termín: 26. 2. 2016

-

předseda

16/2 krátkodobý úkol
termín: 26. 2. 2016

-

15/1 splněno

15/2 splněno
pošty v malých obcích.

termín: do 22. 1. 2016
-

termín: 18. 12. 2015
2/1 v plnění

všichni starostové
Napsat dopis adresovaný na Českou poštu, s. p. ve věci zachování poboček

Konzultovat zdvojené cyklistické značení v regionu Jablunkovska.
předseda

Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z jablunkovského regionu.

termín: trvale

-

J. Hamrozi

R. Pavlinová, M. Czepczorová

13/1 krátkodobý úkol

-

Příprava nové mandátní smlouvy mezi SOJ a příspěvkovou organizací.

Zaslat připomínky, e-mailem, z jednotlivých obcí k novým jízdním řádům.

termín: do 10. 1. 2016
-

Zjistit podmínky pro uzavření VS k odchytu psů v obcích.

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

...........................................
Mgr. Jan Konečný
předseda Sdružení

předseda, místopředseda

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

předseda

