SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
17. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 26. 2. 2016 v Horní Lomné, Hotel Salajka

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.

-

Beskydská lyže proběhla v plánovaném termínu 16. 2. 2016, vzhledem k nedostatku sněhu
závod v běhu neproběhnul (pouze slalom), předseda poděkoval starostům za hojnou účast na
těchto závodech a při předávání cen nejlepším.

-

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

-

Připomínky k dopravní obslužnosti občanů jednotlivých obcí SOJ k novým jízdním řádům byly
zapracovány, od 28. 2. 2016 funguje nový připomínkovaný jízdní řád autobusové dopravy.

-

Stále probíhá schvalování stanov SOJ a dodatku č. 4 v zastupitelstvech obcí SOJ.

-

Problematika odchytu psů – J. Konečný informoval starosty o návštěvě útulku v Třinci. Zde je
místo pro umístění odchycených psů, je nutné ošetřit smlouvou mezi obcí a městem Třinec.
Doporučení, aby všichni starostové v RO projednali možnost „čipování“ psů v obcích. Následně
uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jablunkov o odchytu psů a umístění v útulku v Návsí.
Ten by mohl být podporován všemi obcemi SOJ.

-

Informace k VŘ na dodavatele silové el. energie (elektronická aukce).

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

170/17 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

171/17 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

172/17 (pro 11, proti 0, zdržel se 1): Dohodu o odstoupení od mandátní smlouvy mezi městem
Jablunkov a SOJ.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

173/17 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Informace starostů R. Borského a J. Hamroziho
k podzimnímu zájezdu SOJ do Itálie, Říma.

-

174/17 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termíny příštích jednání SOJ: výjezdní zasedání 7. – 8. 4.
2016 Jeseník n. Odrou, 6. 5. 2016 Bystřice.

INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, Ing. D. Vymětal, CSc. – přiblížil starostům aktuální novinky ze SU OPF
v Karviné, vyjmenoval hlavní studijní obory, které univerzita nabízí, ale také činnosti, které je
fakulta schopna zajistit. Poskytuje poradenství v oblasti strategického plánování, zpracovává
marketingové a komunikační strategie obce, SWOT analýzy, zajišťuje školení zastupitelů obcí
a další. Diplomantka fakulty rozdala starostům obcí dotazníky týkající se spolupráce obcí, atd.

-

J. Konečný – seznámil starosty s nabídkou školení společnosti Argent, vzdělávací agentura
s.r.o. (nabídka pro zaměstnance a pracovníky obecních úřadů, úředníky v sociální oblasti a
starosty obcí SOJ). Dále informoval o výjezdním zasedání SOJ ve dnech 7. – 8. 4. 2016 do
Jeseníku nad Odrou – pozvání od starostů „Poodří“, kteří své výjezdní zasedání v našem
regionu uskutečnili.

-

Dále starostové diskutovali o pravidelné autobusové lince do Polska, přes obec Bukovec. Není
ale poptávka od obyvatel regionu SOJ.
Také bylo probíráno fungování obecních zpravodajů v jednotlivých obcích, starostové také
hovořili o oslavách jubilantů v obcích.

-

B. Raszka – hovořil o požáru, který zasáhl život občanů ve Vendryni, zhodnotil situaci, která
v obci panuje, všem starostům, kteří nabídli pomoc, vyjádřil poděkování a poprosil o přispění
do finanční sbírky pro poškozené, která bude zřízena přes nadaci Adra.
Dále starosty pozval na tradiční Olympiádu partnerský obcí, 3. 9. 2016 ve Vendryni.

-

V. Szkanderová – pozvala starosty na oslavu 550 let založení obce a tradiční obecní dožínky.

-

J. Hamrozi – pozval starosty na vernisáž výstavy obrazů do obřadní síně jablunkovské
radnice, „Pravdivost-soucit-snášenlivost v umění“, úterý 1. 3. 2016.

-

S. Jakus – dotazoval se ostatních starostů, jakou formou jsou vedeny kroniky v obcích, zda
jsou překládány i do polského jazyka.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:

-

-

17/1 krátkodobý úkol Projednat v radách obcí SOJ možnost „čipování“ psů v obcích,
sjednocení cen.
všichni starostové
termín: 8. 4. 2016

-

17/2 krátkodobý úkol Navrhnout oficiální setkání se SMOOK bylo realizováno v rámci
dotačního titulu FMP Euroregionu Těšínské Slezsko.
předseda
termín: 8. 4. 2016
16/1 splněno

Zjistit podmínky pro uzavření VS k odchytu psů v obcích.

termín: 26. 2. 2016

předseda

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

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

-

13/1 krátkodobý úkol
termín: 18. 12. 2015
-

2/1 v plnění

J. Hamrozi
Konzultovat zdvojené cyklistické značení v regionu Jablunkovska.
předseda

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

termín: trvale

-

Příprava nové mandátní smlouvy mezi SOJ a příspěvkovou organizací.

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

