SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
22. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 27. 7. 2016 v Hrádku – zasedací místnost

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 – plně obsazeno.

-

Likvidace invazivních druhů rostlin – na odbor životního prostředí KÚ MSK byl měsíci červenci
odeslán dopis s oznámením o 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 bude
Sdružení obcí Jablunkovska nositelem projektu

-

Výzva v rámci OPŽP na pořízení kompostérů – výzva bude zveřejněna v měsíci září.

-

Předseda SOJ vyjádřil poděkování za organizaci a úspěšný průběh mezinárodního dětského
tábora na Trojmezí, který se konal ve Vendryni. Dále poděkoval p. starostovi Raszkovi za
reprezentaci regionu SOJ v Krapkowicích na mezinárodním fotbalovém táboře.

-

Informace o průběžném stavu vývoje projektu „Profesionalizace veřejné správy obcí na území
Jablunkovska“ – projekt splnil podmínky věcného hodnocení, z důvodu zdlouhavého hodnocení
komise a procesu schválení financování navrhují koordinátoři projektu (společnost REGIO, z. ú.)
předběžně nový termín zahájení projektu 1. 1. 2017.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

215/22 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

216/22 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

217/22 (pro 9, proti 0, zdržel se 1): Zapojení SOJ do projektu SMO ČR Centrum společných
služeb.

-

218/22 (pro 9, proti 0, zdržel se 1): Smlouvu o vzájemné spolupráci se SMO ČR při realizaci
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. číslo
projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, viz příloha.

-

219/22 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu
„Mezinárodní mětský tábor na Trojmezí aneb Olympijské klání tří národů na Trojmezí.“

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

220/22 (pro 9, proti 0, zdržel se 1): Pracovní smlouvu uzavřenou mezi SOJ a Mgr. A. Klocovou
v rámci projektu SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, viz příloha.

-

221/22 (pro 9, proti 0, zdržel se 1): Pracovní smlouvu uzavřenou mezi SOJ a p. Š. Foltýnovou
v rámci projektu SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, viz příloha.

INFORMACE Z REGIONU:
-

Starostové byli seznámeni s novými skutečnostmi k projektu Centrum společných služeb.
Možnost zajistit manažera pro CSS stále trvá, konzultováno s regionálním manažerem SMO
ČR p. Novákem. Případná dotace projektu by byla zkrácena o 1 měsíc.
Následně starostové diskutovali k bodu vzniku CSS. Byli navrženi kandidáti na obsazení 2
pracovních míst, která vzniknou. Host jednání, Ing. J. Nieslanik, se zapojil do diskuze
s názorem, že CSS je výhodnější pro menší obce.
R. Borski – uvedl, že manažer CSS bude mít 2 oblasti povinností, jednak pro CSS a jednak
pro SOJ.
Financování projektu – předpoklad 2 mil. Kč na dobu 3 let, udržitelnost projektu 1 rok,
předpokládá se spoluúčast SOJ. V dalších jednáních bude prodiskutováno, jakým způsobem
se SOJ do financování zapojí.

-

J. Konečný – informoval starosty o požadavku z RSTS, žádost o podporu projektů RSTS –
PiaR Euroregion, Euro Cooperation 2016-2020).
Dále proběhla diskuze k vývoji financování potřebnosti materiálu k zajištění krizových situací
pro SDH ve všech obcích ORP Jablunkov.

-

Host jednání, Ing. J. Nieslanik, tajemník MěÚ Jablunkov, pronesl dotaz k přítomným
starostům, zda došlo k nějakým změnám ve volebních okrscích v jednotlivých obcích,
z důvodu přípravy nadcházejících voleb do krajských zastupitelstev a voleb do Senátu PČR.

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

