SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
18. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 8. 4. 2016 v Jeseníku nad Odrou

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

-

Schůzka se zástupci společnosti Nehlsen Třinec, a. s. a představiteli města Třinec – již
bezpředmětná.

-

Likvidace invazivních druhů rostlin, v řešení.

-

Jednání o cyklotrasách v regionu, úkol trvá.

-

Dodatek č. 4 a úplné znění stanov SOJ – zatím nebylo schváleno ve všech členských obcích,
dodatek byl již schválen na sněmu SOJ, na příštím jednání sněmu budou schvalovány pouze
stanovy. V obcích, kde už bylo úplné znění stanov schváleno – zaslat tajemnici SOJ výpis
z usnesení.

-

Odchyt psů – v radách členských obcí je projednáváno čipování psů, je nutno pokračovat
v záměru legalizace útulku v Návsí (zda je to nutné), veřejnoprávní smlouva s Městem
Jablunkov (odchyt psů v regionu Jablunkovska městskou policií).

-

Schůzka se zástupci SMOOK – návrh starosty Bystřice – využít dotací a udělat schůzku
s doprovodným programem – nebude realizováno. Starostové SOJ byli pozváni na neformální
setkání se společnou účastí, dne 26. 5. 2016 v 17.00 hodin v Hotelu Kempa v Bukovci. Ještě
bude připomenuto, snaha o co nejvyšší účast (přislíbena účast 8 starostů SOJ).

-

Příkazní smlouva s Jablunkovským centrem kultury a informací, příspěvková organizace (na
minulé SOJ bylo schváleno odstoupení od mandátní smlouvy s Městem Jablunkov) byla
zhotovena, projednáno v samostatném bodu.

-

R. Borski – informoval o plánované exkurzi, původně plánovaná průvodkyně prozatím
neodpověděla na poptávku, budou proto osloveny cestovní kanceláře, aby vystavily nabídku na
plánovanou cestu.

-

SOJ zapojeno do projektu Centrum společných služeb – vytvoření 2 pracovních míst na 2 roky –
v současnosti jsou zpracovávány další podrobnosti k projektu.

-

Finanční sbírka pro postižené požárem ve Vendryni – číslo účtu bylo zasláno všem obcím,
jednotlivé obce mohly přispět. Číslo rovněž bylo zveřejněno na webových stránkách obcí, ve
zpravodajích, atd.
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SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

175/18 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

176/18 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

177/18 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o poskytování služeb při přípravě a realizaci projektu
„Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska“, dodavatel: REGIO – výzkumné a
rozvojové centrum, z. ú. Studentská 6202/17, Ostrava – Poruba, IČ: 01382641.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

178/18 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Příkazní smlouvu s Jablunkovským centrem kultury a
informací, příspěvková organizace. Ještě je nutné projednat se zástupci města a ředitelkou
příspěvkové organizace vztah příspěvkové organizace a SOJ.

-

179/1á (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ: 6. 5. 2016 Bystřice.

INFORMACE Z REGIONU
-

J. Konečný – informoval starosty o průběhu přípravy projektu „Profesionalizace veřejné správy
obcí na území regionu SOJ. Proběhlo několik schůzek, většina starostů vyjádřila souhlas se
zapojením do projektu, podmínkou do zapojení do projektu bylo zřízení datové schránky pro
SOJ, vyřízení el. podpisu. Bylo splněno. Spoluúčast obcí v projektu je 5% (tvorba
strategických a akčních plánů pro obce i SOJ, školení zaměstnanců apod.).
Dále byli starostové informováni o proběhlém auditu SOJ, 7. 4. 2016, o termínu konání
mezinárodního tábora na Trojmezí: 2. – 9. 7. 2016 v Písku. Tradiční setkání starostů se
zástupci škol proběhne 8. 7. 2016.
Starostům byla předána nabídka poslance Parlamentu ČR Ing. K. Fiedlera, dne 29. 4. 2016
setkání v Dolní Lomné, téma: ČOV a VO.
Starostům byly rozeslány podmínky a požadavky na hodnotitele projektových žádostí v rámci
FMP Euroregionu Těšínské Slezsko. Za DSO SOJ jsou zatím navrženi 2 kandidáti, další
kandidáti vítáni.
Školení pro žadatele z FMP Euroregionu TS, Hrádek 12. 4. 2016 v budově OÚ.

-

D. Ćmiel – dotazoval se na úplné znění nového zákona o myslivosti. Také zda je možné
v rámci připomínkování zákona zajistit, aby nedocházelo k delšímu uzavření lesa, atd.

-

Starostové také diskutovali o dalším možném nákupu kompostérů pro obce v rámci dotačního
titulu z OPŽP.

-

M. Czepczorová – návrh, aby SOJ vydávala ročenku – informace o celoroční činnosti SOJ,
prezentace mikroregionu, atd.

-

B. Raszka – poděkoval starostům za dary poskytnuté postiženým požárem ve Vendryni.

-

M. Macurová – nabídla starostům možnost, zakoupit kluziště s umělým povrchem, bylo by
putovní, možnost s využíváním ve všech obcích SOJ.
SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:

-

18/1 krátkodobý úkol Zjistit informace k připravovanému zákonu o myslivosti, znovu projednat
možnosti získání kompostérů v rámci dotačního titulu z OPŽP.
termín: 6. 5. 2016
tajemnice SOJ
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-

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

-

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

-

16/2 splněno

Příprava nové mandátní smlouvy mezi SOJ a příspěvkovou organizací.

termín: 26. 2. 2016
-

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

2/1 v plnění

Konzultovat zdvojené cyklistické značení v regionu Jablunkovska.
předseda

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

termín: trvale

-

J. Hamrozi

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

