SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
20. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 27. 5. 2016 v Bocanovicích – Penzion U Maryny

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

-

Centrum společných služeb – projekt Svazu měst a obcí ČR: setkání k tomuto projektu mělo
proběhnout 19. 5. 2016 v Olomouci, vzhledem, k zatím, nedostatku informací bylo setkání
přeloženo na 2. června 2016 (rovněž Olomouc). Účast předsedy společně se starostou obce
Hrádek.

-

Byla podána individuální žádost o dotaci z rozpočtu MSK na spolufinancování Mezinárodního
dětského tábora na Trojmezí, termín 2. 7. - 9. 7. 2016, místo konání Vendryně – základní škola.
– žádost byla přijata, schválena.

-

Úhrada členských příspěvků pro MAS Jablunkovsko na léta 2017, 2018, 2019 předem – v ZO
Nýdek, Hrádek, Košařiska, Písek, Bukovec bylo projednáno a bude zaplaceno. Ostatní obce
průběžně projednávají.

-

Zájezd do Říma – probíhá přihlašování, v současné době je volných cca 20 míst.

-

Fotbalový tábor v Krapkowicích, termín 5. 7. – 11. 7. 2016 – reprezentace regionu SOJ bude
zajištěna fotbalovým klubem z Vendryně. – Pan předseda vyjádřil velké poděkování za
reprezentaci starostovi Vendryně, a také poděkoval za umožnění pořádání mezinárodního
dětského tábora ve Vendryni.

-

Neformální setkání starostů SOJ se starosty SMOOK – proběhlo 26. 5. 2016 v Bukovci za účasti
starostek a starostů z Dolní Lomné, Písku, Bukovce, Nýdku, Hrádku, Mostů u J., Košařisk a
Vendryně.

-

Likvidace invazivních druhů rostlin, stále v řešení.

-

Elektronické aukce na opravu dopravních komunikací se zúčastní obce Návsí, Nýdek, Hrádek.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

190/20 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

191/20 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
(příchod R. Borski – celkový počet hlasujících 12)

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

192/20 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Informace o možnosti zajištění autobusového spoje Bukovec
– Třinec v předběžných podmínkách o financování navržených krajským úřadem MSK.

-

193/20 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ: 24. 6. 2016 Nýdek – Chata Na
Loučce.
INFORMACE Z REGIONU
-

Starostové diskutovali o dopravní obslužnosti v obcích Písečná, Písek, Bukovec v souvislosti
se změnami jízdních řádů uskutečněných v prosinci 2015 (únoru 2016). Je nutné upravit
některé dopravní linky a zajistit bezproblémové školní spojení a přímý spoj do Třince pro
pracující z těchto obcí. Krajský úřad navrhnul možnosti řešení, předpokládaný nárůst nákladů
na zavedení spojení je cca 200.000 Kč/rok. Předseda SOJ nabídnul dotčeným obcím
spoluúčast při jednání na krajském úřadě.

-

Místostarosta S. Jakus – informoval přítomné starosty o průběhu schvalování a jednání OZV o
čipování psů, veřejnoprávní smlouvě o odchytu psů. Jsou navrženy různé varianty financování
čipů, atd. Vše bude projednáno v Radě města Jablunkova, dne 31. 5. 2016, výstupy budou
předány okolním obcím.
Starostové dále diskutovali o možných problémech, např. kompatibilnost čtečky čipů, výše
poplatku za psa v jednotlivých obcích, atd.

-

D. Ćmiel – informoval starosty o hlášení konaných akcí v obcích na OSA. V Praze byla
posílena centrála, je možné, že OSA bude provádět kontroly jednotlivých akcí, dle informací
uvedených na webových stránkách obcí.

-

J. Konečný – pozval starosty na tradiční Kongres starostů, který se uskuteční v Bohumíně,
dne 9. 6. 2016.

-

B. Raszka – pozval všechny přítomné na tradiční setkání na Trojmezí, které organizuje obec
Vendryně a Ćierne, dne 7. 6. 2016.
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 splněno Zaslat e-mailem informaci, zda se obce zapojí do společného zpracování žádosti – oprava
místních komunikací.
termín: ihned
starostové SOJ

-

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

-

2/1 v plnění

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

termín: trvale

-

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

