Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 26. zasedání sněmu starostů,
konaného 25.11.2016 v Návsí - Penzion Kostkov
KONTROLA USNESENÍ
úkol
10/4
12/1
-

-

zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální
informace z regionu“
Zajistit distribuci zápisu z jednání Euroregionu Těšínské Slezsko
Vyjádření SOJ k problematice levné čínské oceli v podobě dopisu rozesláno.
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb při přípravě a realizaci projektu
„Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska“ uzavřený s
firmou REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú. a obcemi SOJ bude
podepsán a předán ředitelce společnosti, Ing. R. Václavkové, Ph. D.
Byla odeslána žádost o posunutí termínu začátku projektu „Profesionalizace
veřejné správy obcí na území Jablunkovska“, od 1. 1. 2017
J. Konečný informoval a poděkoval za úspěšnou akci „Výsadba jabloní v Aleji
Dobra“. Stromy zasadili starostové 3 občanům regionu na základě usnesení
sněmu starostů č. 242/25 v Bukovci, 21. 10. 2016
Představitelé RRRS v Třinci byli seznámeni s projektovým týmem CSS a také
samotným projektem SMO ČR
Starostové si v diskuzi vyměňovali špatné zkušenosti s firmou TERRA GROUP
Senátor J. Cienciała bude pozván na některé z dalších jednání SOJ

zodpovědný

termín

Z. Bazgierová

trvale

Z. Bazgierová
J. Konečný

trvale
splněno

R. Borski

splněno

R. Borski

splněno

SNĚM STAROSTŮ SCHVALUJE
244/26
245/26
246/26
247/26

248/26
249/26
250/26

Program jednání
Kontrolu usnesení
Příchod J. Szotkowski - hlasujících 14
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok 2016
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb při přípravě a realizaci projektu mezi
společností REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.
Odchod E. Kawuloková - hlasujících 13
Akční plán SOJ pro období 2017 - 2018
Objednávku na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Jablunkova dle
přílohy
Dohodu o provedení práce s p. Z. Lipowskou

SNĚM STAROSTŮ VOLÍ
251/26
252/26

předsedu DSP Sdružení obcí Jablunkovska – Roberta Borského
místopředsedkyni DSP Sdružení obcí Jablunkovska – Moniku Czepczorovou

SNĚM STAROSTŮ JMENUJE
253/26
254/26

tajemnici – Bc. Zuzanu Bazgierovou
Kontrolní komisi ve složení: Bc. David Ćmiel, Ing. Jiří Hamrozi, Ing. Martin Paduch

SNĚM STAROSTŮ BERE NA VĚDOMÍ
255/26
256/26
257/26

Informace V. Szkanderové z jednání Rady SMO ČR
Odchod E. Kawuloková - hlasujících 13
Informace J. Konečného o návrhu navýšit členské příspěvky do SOJ ze stávajících 9 Kč na
15,40 Kč za obyvatele a doporučuje schválit zvýšení v jednotlivých zastupitelstvech
Termíny následujících jednání SOJ: 22. 12. 2016 Jablunkov, 27. 1. 2017 v Hrádku v CVČ
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A

N

X

13

0

0

13

0

0

14

0

0

12

0

2

13

0

0

12

0

1

13

0

0

A

N

X

13
13

0
0

1
1

A

N

X

14
13

0
0

0
1

A

N

X

14

0

0

12

0

1

13

0

0

Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí
SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
úkol
25/1 Dohodnout podmínky zřízení „útulku“ v Návsí
2/1 Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z regionu
10/4 Zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální
informace z regionu“

zodpovědný

termín

L. Husarová
R. Borski,
M. Czepczorová

splněno

R. Borski

trvale

trvale

INFORMACE Z REGIONU
- Odstupující předseda SOJ, J. Konečný poděkoval za dosavadní spolupráci při vedení sněmu starostů SOJ a popřál
-

-

-

novému vedení mnoho úspěchů
V. Szkanderová – členka Rady SMO ČR od roku 2015, seznámila starosty s průběhem jednání Rady. Bude
starosty pravidelně informovat o termínu jednání Rady před jejím zasedáním. Na posledním jednání Rady se
řešily úpravy rozpočtu k 30. 9. 2016 a zpráva za uplynulé období.
Rozpočet pro rok 2016 byl schodkový, příjmy 161 mil. Kč, výdaje 168 mil. Kč. Schodky vznikají od roku 2014,
nejvíce rozpočet zatěžuje zapojování SMO ČR do různých projektů, např. Meziobecní spolupráce, CSS, ….).
Dochází tak k navyšování schodku. Z rezervy byla přesunuta částka 1,95 mil. Kč pro projekt CSS. Nabízí se otázka,
zda má SMO ČR v realizaci svých projektů pokračovat nebo zůstat u původních cílů, tj. obhajovat společné zájmy
a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji.
Na zasedání v Plzni v roce 2017 bude mimo jiné řešeno navýšení čl. příspěvků z 1,80 Kč na 2,20 Kč na obyvatele.
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl prezentován jako vyrovnaný, což neodpovídá skutečnosti, je opět schodkový.
SMO se zapojí do projektu „Řádný hospodář“, výše dotace je 100%.
Aktuálně byl diskutován návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, který má vstoupit v platnost od 1. 1. 2018.
Pro obce je nevyhovující, znamená nárůst legislativy. Zákon má novelizovat zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Vzniká nesoulad mezi oběma zákony.
Tým CSS informoval o své činnosti za období od předchozího jednání sněmu SOJ do 24. 11. 2016.
Dále předložil návrh doplnění poskytovatelů veřejných služeb do informačního zpravodaje dle připomínek
z předchozího jednání sněmu SOJ, což bylo akceptováno, a konečná verze informačního zpravodaje bude
umístěna na internetových stránkách SOJ a rozeslána mailem starostům členských obcí SOJ.
Tým CSS dále se starosty projednal celkem 16 navržených projektových záměrů meziobecní spolupráce, které
byly použity do zásobníku projektů meziobecní spolupráce. Z navržených záměrů bylo pro účely Akčního plánu
SOJ na rok 2017 vybráno 5 projektů, u nichž budou do ISP (Informační systém projektu) CSS doplněny na kartu
projektu relevantní informace (nositel projektu, oblast projektu, období realizace, rozpočet projektu, stručný
popis, cíle projektu dle strategického dokumentu, cílová skupina, seznam zapojených obcí). Zásobník projektů
meziobecní spolupráce bude CSS každý měsíc aktualizovat.
Tým CSS dále rozdal přítomným dotazník k ověření jejich spokojenosti s rozsahem a kvalitou služeb
poskytovaných CSS, který bude následně týmem CSS vyhodnocen a výsledek bude zaslán na SMO ČR a vložen do
ISP.
Tým CSS pracuje na mapování svozu komunálního odpadu v regionu jako prvním realizovaném projektu
meziobecní spolupráce, který bude doplněn o celkové náklady a příjmy obcí za svoz odpadu a výjimky z poplatků
za svoz pro občany.
Na základě požadavku starostky Obce Návsí zpracoval tým CSS přehled cen výkopových prací hrobů
v jednotlivých členských obcích, bylo dohodnuto, že přehled bude rozšířen o poplatek za pronájem hrobového
místa.
J. Konečný se dotazoval zástupců města Jablunkova, zda je již schválena KÚ veřejnoprávní smlouva mezi
Jablunkovem a ostatními obcemi o odchytu psů. S. Jakus pošle aktuální informace
J. Konečný navrhl ostatním starostům zvýšit členské příspěvky do SOJ. Z dosavadních 9,- Kč/obyvatel na 15,40
Kč/obyvatel. Celková odváděná částka na účet SOJ by byla 21,- Kč. (2,60 Kč - RSTS, 3,- Kč - IC, 15,40 Kč - SOJ)
J. Konečný sdělil, že 1. 1. 2017 se členy RRRST stanou obce Písečná a Písek
D. Ćmiel informoval starosty o úspěchu MAS Jablunkovsko. MAS se dostala mezi top 5 MAS v ČR, byl schválen
strategický dokument pro období 2014-2020. MAS Jablunkovsko může od února 2017 vyhlašovat dotační výzvy
M. Czepczorová se dotazovala starostů na zkušenosti s mobilní sítí MT
Starostové dále diskutovali o povinnosti provést v obcích revize kotlů

………………………………………...……
Robert Borski
předseda sdružení

příloha: prezenční listina
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