SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
25. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 21. 10. 2016 v Bukovci – Hotel Kempa

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

-

Celkový počet kompostérů v rámci SOJ, které budou pořízeny z OPŽP je 1.115 ks.

-

Byla podepsána smlouva o vedení mzdové agendy – mzdy pracovnic CSS.

-

Byla podepsána smlouva o nájmu nebytových prostor – Obec Hrádek, prostory pro CSS.

-

23. 9. 2016 ZO Nýdek schválilo členství obce v Regionální radě.

-

Dopis, ve kterém se starostové SOJ vyjadřují k problematice levné čínské oceli, bude rozeslán
všem členům PS PČR, Senátu PČR, europoslancům EP za ČR, generálnímu řediteli TŽ, a. s.,
generálnímu řediteli Arcellor Mittal, a. s., předsedovi představenstva Vítkovice Steel, a. s.

-

Vyjádření k připravovanému zákonu o sociálním bydlení, podpořeného poslankyní
P. Golasowskou, bude předáno ministryni MPSV, dále odeslán předsedovi Výboru pro sociální
politiku.

-

Informace D. Ćmiela – byl schválen projekt „Profesionalizace VS“. Projektová manažerka
rozešle podrobnější informace k realizaci aktivit projektu. Dojde ke krácení původní částky.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

240/25 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

241/25 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

(odchod R. Wróbel, celkem hlasujících 14.)
-

242/25 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Nominované osobnosti regionu Jablunkovska, které se
zúčastní dalšího ročníku projektu výsadba jabloní v Aleji Dobra, v Hrádku.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

243/25 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ – 25. 11. 2016, Návsí.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
INFORMACE Z REGIONU:
-

Tým CSS – A. Klocová, Š. Foltýnová – předložil starostům návrh konceptu informačního
zpravodaje, který bude pravidelně vydáván v rámci realizace projektu CSS, a to za účelem
zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. Starostové společně
s týmem CSS diskutovali o podobě zpravodaje a způsobu jeho publikování (elektronicky,
v tištěné podobě). Náplň zpravodaje tvoří informace o SOJ, CSS a přehled všech veřejných
služeb poskytovaných občanům na území Jablunkovska, přičemž jejich rozsah je
v kompetenci SOJ, záleží tedy na zvážení starostů, zda a o co budou chtít přehled služeb
rozšířit.
Starostové se shodli na elektronické formě zveřejnění zpravodaje a na tom, že prvotně by
v přehledu poskytovaných veřejných služeb měly být uvedeny informace o službách
poskytovaných na území celého mikroregionu, poté na území jednotlivých členských obcí.
Zpravodaj bude pravidelně aktualizován, minimálně jednou za 6 měsíců. R. Wróbel navrhnul,
aby tým CSS využil dokumenty, které zpracoval tým MOS.
Tým CSS dále se starosty projednal 11 navržených projektových záměrů meziobecní
spolupráce, které byly použity do zásobníku projektů meziobecní spolupráce v rámci realizace
projektu CSS (viz příloha). Záměry vycházejí z akčního plánu MOS a byly doplněny
o projektové záměry vzešlé z jednání při aktualizaci strategie rozvoje Jablunkovska na období
2016-2020. Z navržených projektových záměrů je potřeba vybrat min. 5, jejichž realizace bude
do konce projektu v 5/2019 ukončena, a dalších min. 5, které budou v 5/2019 ve stadiu
realizace. Povinností CCS je tento zásobník projektů každý měsíc aktualizovat, a to počínaje
říjnem 2016.
Tým CSS také řešil praktické otázky fungování komunikace s jednotlivými starosty – e-maily
budou po dohodě rozesílány na jednotlivé starosty, informace o dotačních titulech projektové
manažerce města Jablunkov.

-

Starostové dále hovořili o možnostech využití vysokorychlostního internetu na Jablunkovsku.
V Regionální radě je specialista, který připravuje strategii.

-

Sněm starostů řešil vývoj otázky čipování, odchytu a ustájení psů. Tým CSS zpracoval
přehled OZV týkajících se pohybu, označování a odchytu psů v jednotlivých členských obcích
SOJ. Je nutné stanovit podmínky, za kterých bude odchyt psů realizován. Zazněl návrh pořídit
dalších
6
kotců
do
stávajícího
objektu
v Návsí
a
uzavřít
dohodu
o spolupráci s vlastníkem objektu. V jednotlivých obcích, kde nebude schválena vyhláška
týkající se čipování psů, bude nutné proškolit pracovníky k odchytu psů v obcích.

-

Starostové zadali týmu CSS zmapování svozu komunálního odpadu v regionu. Tyto podklady
je nutné připravit pro plánování odpadového hospodářství, realizace projektu
„Profesionalizace VS“.

-

J. Konečný – informoval, že obec Čierne na Slovensku hledá partnera pro realizaci
projektových záměrů (výstavba rybníků, …), dále nabízí možnost spolupráce s jejich
organizací důchodců. Rovněž připomenul požadavek starosty obce Čierne, aby sousední
obce obce Hrčava na polské a slovenské straně byly včas informovány o jakýchkoliv
stavebních úpravách a záměrech na „Trojmezí“, jedná se o důstojné místo, které by mělo
sloužit k účelům, ke kterým bylo vybudováno.
(V současné době tomu tak není, realizuje se stavba, o které informováni českou stranou nebyli).
-

Starostové také dále řešili aktuální výzvu v rámci SFŽP na čističky odpadních vod. Obec D.
Lomná se do výzvy zapojí. Také diskutovali o nové povinnosti revize kotlů na tuhá paliva
v rodinných domech, zajistit do konce roku 2016. Jedním z navrhovaných řešení bylo vytvořit
databází kotlů v obci a pak dohodnout revizního technika pro snadnější průběh revize.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

L. Husarová – se dotazovala starostů, zda se obce zapojují do monitoringu ovzduší
v jednotlivých obcích na základě výzvy RSTS. V Písečné např. vzorkované ovzduší je. Ostatní
obce monitoring provádět nebudou.

-

M. Zakřevský – upozornil starosty na nekalé a podvodné jednání firmy Tera Group, která
údajně provádí analýzu topení v RD na Jablunkovsku.

-

E. Kawuloková – zjišťovala podmínky pro kategorizaci prací VPP, měření hluku a vibrací při
práci s technikou z důvodu zajištění kvalitních podmínek pro pracovníky. Zjistí CSS.

-

J. Hamrozi – pozval starosty na Festival Outdoorových filmů do Jablunkova (21. – 24. 10.),
také informoval o návštěvě ministra kultury v Jablunkově, dne 4. 12. 2016.
Upozornil starosty na nespolehlivou stavební firmu Monstavby Morava, s. r. o.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

25/1 krátkodobý úkol Dohodnout podmínky zřízení „útulku“ v Návsí.
termín: 25. 11. 2016

-

24/2 splněno Připravit návrhy kandidátů pro další ročník Aleje Dobra v Hrádku.
termín: 21: 10. 2016

všichni starostové

-

24/1 splněno Vykomunikovat s vládním zmocněncem J. Ciencialou znění dopisu pro různé
činitele v ČR k průmyslové otázce v regionu.
termín: 21. 10. 2016
předseda, R. Wróbel

-

23/1 splněno Vytvořit dopis s reakcí starostů SOJ na připravovaný zákon o sociálním bydlení a
adresovat jej p. poslankyni Golasowské, SMO ČR a SPOV.
termín: 23. 9. 2016

-

2/1 v plnění
regionu.

předseda, tajemnice

Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z jablunkovského

termín: trvale
místopředseda
-

L. Husarová

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

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

předseda,

Zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální

předseda

