SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
19. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 6. 5. 2016 v Bystřici – zasedací místnost OÚ

KONTROLA USNESENÍ:

-

10/4 dlouhodobý úkol zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální
informace z regionu“.

termín: trvale
-

12/1 dlouhodobý úkol

termín: trvale

tajemník
Zajistit distribuci zápisu z jednání Euroregionu Těšínské Slezsko
tajemník

-

Výjezdní zasedání, proběhlo v Jeseníku n. O., 8. 4. 2016 – náklady budou hrazeny z rozpočtu
SOJ.

-

Připravovaný zákon o myslivosti – informace byly starostům rozeslány e-mailem. Zákon je
v připomínkovém řízení, není jisté, zda bude v současném znění schválen. O uzavření lesa
vyhlašuje ORP.

-

Profesionalizace
veřejné
správy
–
žádost
o
podporu
projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002859 splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, žádost
vyhověla kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a čeká na věcnou kontrolu.

-

Centrum společných služeb – projekt Svazu měst a obcí ČR (předseda informoval starosty o
předpokládaných kvalifikačních požadavcích, které by měli splňovat pracovníci center
společných služeb podpořených v rámci projektu. Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce).

-

Byla podána individuální žádost o dotaci z rozpočtu MSK na spolufinancování Mezinárodního
dětského tábora na Trojmezí, termín 2.-9. 7. 2016.

-

Příkazní smlouva mezi SOJ a Jablunkovským centrem kultury a informací, p. o. byla projednána
s ředitelkou centra a vedením Města Jablunkova, smlouva nebude již pozměňována, její
schválení je dalším bodem programu dnešního jednání.

-

Jelikož ve všech členských obcích SOJ nebyly doposud schváleny stanovy, sněm starostů
odložil schválení stanov na příští jednání SOJ.

-

Návrh veřejnoprávní smlouvy na odchyt psů (jednotlivé obce s Jablunkovem) – na základě
doporučení MSK probíhají korektury ve smlouvě.

-

Legalizace útulku v Návsí – obec projednává podmínky s Povodím Odry, s. p.. Financování
útulku by mohlo být řešeno formou dotace nebo podílem členských obcí.

-

CK Benfica zaslala nabídku podzimního zájezdu do Říma, viz e-mail. Termín 8. – 11. 9. 2016,
k navržené trase a programu zájezdu nebyly žádné námitky, starostové obcí nahlásí svou účast,
co možná v nejkratším termínu (snaha obsadit celý autobus).
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-

Dvojí značení cyklotras v regionu – předseda SOJ projednal s Petrem Kolčárkem. Týká se např.
lokality v okolí Jablunkova, a dalších. Pan Kolčárek navrhoval demontovat přebytečné značky,
záleží na posouzení starostů obcí, kde se toto zdvojování objevuje.

-

Likvidace invazivních druhů rostlin, stále v řešení.

-

Nová výzva z OPŽP – vyhlášení v měsíci srpnu.

-

Starostům byla e-mailem rozeslána zpráva o dopravní obslužnosti z odboru dopravy Krajského
úřadu MSK. Obec Písečná, obec Bukovec budou dále řešit znovuobnovení některých spojů.
Dotčené obce se k problému vyjádří.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

180/19 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

181/19 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

182/19 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Příkazní smlouvu s Jablunkovským centrem kultury
a informací, příspěvková organizace.

-

183/19 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu hospodaření Sdružení
obcí Jablunkovska.

-

184/19 (pro 0, proti 9, zdržel se 2): Žádost o sponzorský dar – Zážitkové centrum Ursus centrum
Dolní Lomná (Usnesení nebylo přijato).

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

185/19 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Pozvánku Powiatu Krapkowice na fotbalový tábor pro děti
z Jablunkovského regionu.

(příchod R. Borski – celkový počet hlasujících 12)
-

186/19 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Informace o finanční situaci v MAS Jablunkovsko, z. s.

-

187/19 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Informace o opravě místních komunikací.

-

188/19 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Informaci o kandidatuře Ing. K. Chybidziurové, volby do
krajského zastupitelstva.

-

189/19 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ: 27. 5. 2016 Bocanovice –
Penzion U Maryny, 24. 6. 2016 Nýdek.

INFORMACE Z REGIONU
-

J. Konečný – seznámil starosty s doručenou žádostí o sponzorský dar ze zážitkového centra
URSUS v Dolní Lomné. V následné diskuzi se starostové shodli, že činnost této organizace je
pro region velmi přínosná, nicméně nemají žádné informace o financování tohoto zařízení,
které bylo realizováno z různých dotačních titulů.
Starostové také diskutovali o žádosti z MAS Jablunkovsko, z. s. o úhradu členských příspěvků
na léta 2017, 2018, 2019. MAS Jablunkovsko v současné době nemá dostatek finančních
prostředků na provozní výdaje. Také byla zvažována možnost, aby obce a SOJ pomohly MAS
Jablunkovsko v překlenutí finančních potíží.
Dále se řešila oprava místních komunikací – bude společně zpracováno.
26. 5. 2016 proběhne zasedání SMOOK v Bukovci, Hotel Kempa. Starostové SOJ jsou zváni.
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-

Hosté jednání – Bc. M. Bezecná, Mgr. L. Koppová představily starostům činnost a služby
Charity Třinec a Zdravotní péči Medica s. r. o. Starostové nabídli možnost prezentace služeb
v obecních zpravodajích.

-

Host jednání, vládní zmocněnec pro MSK a Ústecký kraj doc. Ing. J. Cienciala, CSc.
diskutoval se starosty o aktuálních problémech v kraji, např. o situaci kolem společnosti OKD,
a. s., a další.

-

Zástupci KČT, oblast Moravskoslezská, p. Sládek a p. Boháč pozvali přítomné starosty na
akci „Zapomenuté chaty Slezských Beskyd“, která se uskuteční 28. 9. 2016.

-

Mgr. D. Poloková, ředitelka Senior domu Pohoda, a. s. Jablunkov představila starostům
jablunkovský Senior Dům. Dále hovořila o nabízených službách. Celková kapacita
jablunkovského domu je 60 míst, v současnosti služeb využívá celkem 13 klientů.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

19/1 krátkodobý úkol Zjistit v jednotlivých obcí zájem o zapojení do výzvy z OPŽP (pořízení
kompostérů).
termín: 24. 6. 2016
starostové SOJ

-

19/2 krátkodobý úkol Zaslat e-mailem informaci, zda se obce zapojí do společného
zpracování žádosti – oprava místních komunikací.
termín: ihned
starostové SOJ

-

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

-

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

-

13/1 splněno

Konzultovat zdvojené cyklistické značení v regionu Jablunkovska.

termín: 18. 12. 2015
-

2/1 v plnění

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

termín: trvale

-

předseda

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

