SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
21. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 24. 6. 2016 v Nýdku – Chata Pod Loučkou

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

-

Úhrada členských příspěvků pro MAS Jablunkovsko na léta 2017, 2018, 2019 předem – v ZO
průběžně projednáváno.

-

Zájezd do Říma – probíhá přihlašování, do konce června bude odeslána objednávka zájezdu
v cestovní kanceláři.

-

22. 6. 2016 proběhla schůzka na OÚ v Hrádku k projektu SMO ČR Centrum společných služeb.

-

Kongres starostů v Bohumíně, uskutečnil se 9. 6. 2016, zúčastnili se 4 starostové.

-

Likvidace invazivních druhů rostlin – 21. 6. 2016 se uskutečnila schůzka na KÚ MSK za účasti
zástupců z CHKO, Povodí Odry, ČSOP Salamandr, předsedy SOJ a místopředsedy SOJ. KÚ
MSK by zastřešil mapovací projekt, následně by byl zpracován rozpočet pro žádání o dotaci,
nositelem projektu by bylo SOJ, na financování by se podíleli i ostatní subjekty.

-

Elektronická aukce na opravu dopravních komunikací – proběhlo výběrové řízení – přihlásilo se
6 firem – nejvýhodnější nabídky od firmy Strabag, a. s.

-

Výzva v rámci OPŽP na pořízení kompostérů – obce SOJ postupně hlásí předběžný zájem a
požadované počty kompostérů, pak se bude zjišťovat, zda se můžeme s požadovaným počtem
do výzvy přihlásit.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

194/21 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

(příchod Szotkowski, Paduch – celkový počet hlasujících 11)
-

195/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

196/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Zapojení se do projektu zaměřeného na likvidaci invazivních
druhů rostlin ve spolupráci s KÚ MSK, CHKO, Povodí Odry s. p. v povodí toku Olše, kde by
Sdružení obcí Jablunkovska bylo nositelem projektu.

-

197/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Stanovy SOJ – úplné znění textu původních stanov ze dne
28. 4. 1995, registrovaných původně v rejstříku sdružení právnických osob u Okresního úřadu
Frýdek-Místek, pod č. j. P514/95-Se, ve znění pozdějších dodatků, viz příloha.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

198/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Souhlas s celoročním hospodařením Sdružení obcí
Jablunkovska za rok 2015, a to bez výhrad a zároveň schvaluje roční účetní závěrku Sdružení
obcí Jablunkovska za rok 2015.

-

199/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Z. Bazgierovou za
organizační přípravu mezinárodního tábora na Trojmezí a zajištění administrativy k jednání
sněmu starostů SOJ.

-

200/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní paní Z. Lipowskou na
zajištění prací spojených s přípravou podkladů pro závěrečný účet SOJ za rok 2015.

-

201/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Z. Bazgierovou za
organizační přípravu mezinárodního tábora na Trojmezí a zajištění administrativy k jednání
sněmu starostů SOJ.

-

202/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní A. Frankovou –
instruktorka na mezinárodním táboře na Trojmezí 2016 ve Vendryni.

-

203/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní D. Mruzkovou instruktorka na mezinárodním táboře na Trojmezí 2016 ve Vendryni.

-

204/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní D. Křokovou - instruktorka
na mezinárodním táboře na Trojmezí 2016 ve Vendryni.

-

205/21 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Příkazní smlouvu s p. A. Frankovou, předmět smlouvy:
zodpovědnost vykonávat funkci instruktora na XII. ročníku mezinárodního dětského tábora na
Trojmezí.

-

206/21 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Příkazní smlouvu s p. D. Mruzkovou, předmět smlouvy:
zodpovědnost vykonávat funkci instruktora na XII. ročníku mezinárodního dětského tábora na
Trojmezí.

-

207/21 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Příkazní smlouvu s p. D. Křokovou, předmět smlouvy:
zodpovědnost vykonávat funkci instruktora na XII. ročníku mezinárodního dětského tábora na
Trojmezí.

-

208/21 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Příkazní smlouvu s p. I. Bobulovou, předmět smlouvy:
zodpovědnost vykonávat funkci instruktora na XII. ročníku mezinárodního dětského tábora na
Trojmezí.

-

209/21 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Příkazní smlouvu s p. M. Mihaldou, předmět smlouvy:
zodpovědnost vykonávat funkci instruktora na XII. ročníku mezinárodního dětského tábora na
Trojmezí.

-

210/21 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Příkazní smlouvu s p. B. Kawulok, předmět smlouvy:
zodpovědnost vykonávat funkci instruktora na XII. ročníku mezinárodního dětského tábora na
Trojmezí.

-

211/21 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Příkazní smlouvu s p. M. Krężelok, předmět smlouvy:
zodpovědnost vykonávat funkci instruktora na XII. ročníku mezinárodního dětského tábora na
Trojmezí.
(příchod Borski, celkem hlasujících 12)

-

212/21 (pro 4, proti 0, zdržel se 8): Zapojení se do projektu Svazu měst a obcí ČR „Centrum
společných služeb“.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

213/21 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Informace velitele SDH Jablunkov, týkající se zabezpečení
krizového zařízení pro obce ORP Jablunkov.

-

214/21 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ v průběhu měsíců července a
srpna dle potřeby.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
INFORMACE Z REGIONU:
-

Host jednání, D. Sadowski, velitel SDH Jablunkov, člen bezpečnostní rady města Jablunkova
– navrhnul starostům obcí SOJ hromadné pořízení ochranných prostředků pro celé ORP
Jablunkov. Prostředky a nářadí slouží k použití po hasičském zásahu, např. při povodních, …
Centrálně by byly umístěny v Jablunkově, kdykoliv dostupné pro ostatní obce. Cena cca 9.000
Kč/obec.

-

J. Konečný – seznámil starosty s průběhem schůzky na MSK k problematice likvidace
křídlatky. Je nutné zvážit, které z obcí se do projektu zapojí. Obce, kterými protéká řeka Olza,
se do projektu zapojí automaticky.
Dále diskutoval se starosty o možném zapojení do projektu SMO ČR Centrum společných
služeb. Starostové měli k dispozici podklady, zúčastnili se jednání v Hrádku, na kterém byl
přítomen zástupce SMO ČR pro region Jablunkovska- p. David Novák, SOJ by díky projektu
zaměstnalo 2 osoby na dobu určitou s nástupem od 31. 7. 2016. Starostové zvažovali přínosy
a nevýhody zapojení se do projektu, řešili personální obsazenost a další.

-

J. Hamrozi – informoval starosty obcí SOJ o vývoji projektu MAP pro školství. V současné
době je sice schválena dotace pro ORP Jablunkov na MAP, ale doposud nebyla ze strany
MŠMT uzavřena smlouva a ani nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky. Město
Jablunkov tak hradí veškeré výdaje ze svého rozpočtu. V ZMJ byla schválena na tento
kalendářní rok částka 200.000,-Kč a tyto jsou již téměř vyčerpány. Starosta Jablunkova
požádal přítomné starosty, zda by obce mohly zálohově přispět městu na dané výdaje
(smlouvy na skutečné výdaje obcí byly rozeslány a předpokládáme, že byly v jednotlivých
zastupitelstvech schváleny). Materiály k projednání budou obcím rozeslány.

-

Starostové dále diskutovali o volném pohybu psů, jejich čipování. Rada města Jablunkova na
svém jednání projednávala OZV o povinném označování psů. Pokud by okolní obce upravily
patřičnými OZV volný pohyb psů na svých katastrech, bylo by možné, aby Městská policie
Jablunkov zasahovala při odchytu psů i v okolních obcích. Starostové by uvítali sjednocené
informace k dané problematice, tak aby v září ve svých ZO mohly schválit OZV.
SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:

-

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

-

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

-

starostové SOJ

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

