Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 27. zasedání sněmu starostů,
konaného 22. 12. 2016 v Jablunkově – Hotel Bullawa
KONTROLA USNESENÍ
úkol
10/4 zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální
informace z regionu“
Pozvat na únorové jednání starostů (24. 2. 2017) senátora
J. Cienciału.
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Program jednání
Kontrolu usnesení
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Příchod P. Staňo, celkem hlasujících 14.
Rozpočtové opatření č. 4.
Rozpočet hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 2017.
Zvýšení členských příspěvků do SOJ od roku 2017 o 7 Kč na občana a
doporučuje obcím schválit toto navýšení ZO.
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SNĚM STAROSTŮ BERE NA VĚDOMÍ
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Informace Ing. J. Nieslanika k veřejnoprávním smlouvám ohledně zápisu do
RÚIAN.
Informace týmu CSS.
Příchod P. Staňo, celkem hlasujících 14.
Informace o činnosti MAS Jablunkovsko.
Odchod Husarová, Raszka, celkem hlasujících 12.
Harmonogram akcí a termíny jednání SOJ pro rok 2017 dle přílohy.

SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
úkol
1/27 Připravit a vyhlásit poptávkové řízení na mobilní operátory pro obce
regionu – cca na dobu 2 let.
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“
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R. Borski,
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R. Borski
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INFORMACE Z REGIONU
- Host jednání, Ing. J. Nieslanik, tajemník MěÚ Jablunkov – informoval starosty obcí, které spadají pod
SÚ Jablunkov o možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jablunkov ohledně zápisu do
RÚIAN.
Poplatek za zápis dle dohody s obcemi byl navržen ve výši 100 Kč/zápis. Pan tajemník jednotlivým
obcím připraví návrhy smluv a rozešle je. Samotné schválení v Radě města Jablunkova je plánováno na
termín 10. 1. 2017.

Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí
-

Tým CSS - Manažerka CSS informovala o činnosti CSS za období od předchozího jednání sněmu SOJ do
21. 12. 2016 včetně povinného vzdělávání členů týmu CSS, více v příloze.

-

MAS Jablunkovsko – P. Karlubík, A. Wojtas – informovali starosty o schválené strategii, dále shrnuli
dosavadní činnost MAS. Např. v roce 2016 sklidil velký úspěch seminář Den lesa, apod.
V roce 2017 budou v rámci IROP vyhlášeny výzvy pro podání žádosti o dotaci, celkem 7 výzev. První
výzva bude vyhlášena v únoru 2017, zároveň bude uspořádáno školení pro žadatele z programu IROP
a POV a školení pro hodnotitele (Husarová, Hamrozi, Szotkowski).
Druhá výzva bude vyhlášena v září 2017.
Dále informovali o pořádání Veletrhu regionálních řemesel ve Skoczowě – MAS bude veletrh
spolupořádat. Termín veletrhu bude znám během ledna 2017.
P. Karlubík poděkoval starostům za podporu a vyřešení dočasné nesnadné finanční situace MAS.
M. Czepczorová připravila návrh harmonogramu akcí SOJ včetně termínů jednání sněmů starostů
v roce 2017. Tento návrh včetně změn a dodatků byl starosty akceptován.
Starostové diskutovali o návrhu zvýšit členské příspěvky do SOJ od ledna roku 2017. Do možných
variant zvýšení či zanechání stávajících příspěvků byla také zahrnuta možnost, že tým CSS bude
pokračovat i po uplynutí doby projektu SMO ČR, popřípadě zůstane k dispozici 1 člověk.
Starostové zvažovali i postupné navyšování příspěvků. Nakonec bylo dohodnuto kompromisní řešení jednorázové navýšení o 7 Kč na občana.
Host jednání, R. Bilko představil starostům svou novou knihu „Vendryně Záolší aneb středověké
Lidéřovice“.
R. Borski – informoval starosty o písemné odpovědi paní ministryně Marksové k dotazu týkajícího se
připravovaného zákona o sociálním bydlení.
V březnu 2017 pořádá RSTS tradiční exkurzi a výjezdní zasedání. Také bude v rámci veletrhu CR GO a
Regiontour pořádána právní konference – zúčastní se zřejmě M. Czepczorová a V. Szkanderová.
R. Borski shrnul výsledky zprostředkování povinné kontroly kotlů na pevná paliva obcemi Horní
Lomná, Hrádek, Písečná. Vyčíslil úsporu nákladů a navrhl podobný společný postup i v případě revizí
spalinových cest či kominických služeb.
R. Borski informoval o dalším ročníku závodů Beskydská lyže 2017. Termín bude znám začátkem
ledna.
J. Hamrozi – poděkoval a vyzvednul práci Mgr. Trombikové, projektové manažerky projektu MAP.
Starostové projevili vůli rovněž v roce 2017 zorganizovat tematický zájezd SOJ. Přípravou bude
pověřen tým CSS.
Š. Foltýnová, CSS – seznámila starosty s projektem „Protidrogový vlak“, který zastřešuje Nadační fond
Nové Česko. Jedná se o interaktivní program pro žáky ZŠ, ale i veřejnost. V roce 2017 bude probíhat
Moravskoslezská Tour. Je možnost program dohodnout a zajistit i do Návsí a Bystřice. Pokud by se
školy z regionu Jablunkovska zapojily, bylo by vhodné, aby dané obce do svých rozpočtů zahrnuly
částku, kterou by dotovaly žákům zmíněný program. Cena na jednoho žáka je cca 200 Kč. Předpoklad
je, že žáci by uhradili 40 Kč, zbylou částku by financovala daná obec.
V Třinci je již „Protidrogový vlak“ zajištěn, je tedy možnost čerpat zkušenosti se zavedením programu.
D. Ćmiel si vzal na starost bližší posouzení možné realizace projektu.
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………………………………………...……
Robert Borski
předseda sdružení

příloha: prezenční listina

