SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
23. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 2. 9. 2016 v Písečné – výletiště

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

-

Projekt CSS – během měsíce srpna byly svolány pracovní schůzky se zaměstnanci SOJ,
probíhalo jednání o chodu samotného centra.

-

Zájezd do Říma – informace pro účastníky.

-

Likvidace invazivních druhů rostlin – ještě v letošním roce bude proveden monitoring, financován
KÚ MSK, zajišťuje ČSOP Salamandr. V obci Mosty u Jablunkova byl již monitoring proveden
Lesy ČR, s. p. Lze vykomunikovat součinnost ČSOP.

-

Výzva z OPŽP – zahájit přípravu projektové žádosti – BRKO III.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

222/23 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

223/23 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

224/23 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Reakci starostů obcí SOJ na připravovaný zákon o sociálním
bydlení, formou dopisu adresovaného p. poslankyni Golasowské, SMO ČR a SPOV.

-

225/23 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok
2016.
(příchod J. Hamrozi, celkem hlasujících 10)

-

225/23 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Paušální poplatek ve výši 500 Kč za půjčování pivních setů a
párty stanů mezi obcemi SOJ v případě konání obecních slavností.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

226/23 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Dopis z KČT, oblast Moravskoslezská, který navrhuje, aby
byl vytvořen odbor KČT Jablunkovsko.

-

227/23 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Informace projektového týmu Místní akční plán – nutnost
projednat s řediteli základních škol v regionu projektové investiční záměry, které budou společně
realizovat, a které je zřizovatel schopen předfinancovat.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

228/23 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Informace R. Wróbla o připravované konferenci, na které
budou projednávány formy územní a partnerské spolupráce obcí Třinecka a Jablunkovska.
Termín 22. 9. 2016.

-

229/23 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Informace D. Ćmiela o činnosti MAS Jablunkovsko.

(odchod T. Gruszka, příchod M. Czepczorová, celkem hlasujících 10)
-

230/23 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Informace projektového týmu CSS projektu SMO ČR
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

INFORMACE Z REGIONU:
-

Host jednání, p. poslankyně P. Golasowská – seznámila starosty s připravovaným zákonem o
sociálním bydlení, společně se starosty diskutovali nad navrhovaným paragrafovým zněním
zákona. Navrhovaný zákon je nešťastně řešen, při jeho nedodržení obcím hrozí sankce ve
výši až 1 mil. Kč. V platnost by měl zákon vejít koncem roku 2017, soc. byty by byly
přidělovány prostřednictvím úřadů práce.
Spolu se starosty také diskutovali o vyjádření ministryně MPSV k zákonu, tvrdí, že podle SMO
ČR, starostové s navrhovaným zákonem byli seznámeni a souhlasí. Všichni přítomní se
shodli, že tvrzení je nepodložené.
P. Golasowská vyzvala starosty, aby své připomínky a návrhy k připravovanému zákonu,
spolu s konkrétními příklady z praxe vyjádřili písemně.
Dále starosty pozvala na „Sousedskou snídani“ do Třince, v sobotu 24. 9. 2016 na náměstí
TGM.
D. Ćmiel – poděkoval za obětavou práci paní poslankyně, také jménem všech starostů vyjádřil
spokojenost v rámci spolupráce s paní poslankyní.

-

D. Ćmiel – diskutoval se starosty o situaci v MAS Jablunkovsko. Výzvy z MAS budou
vyhlašovány nejspíš na jaře roku 2017. V současné době MAS Jablunkovsko čeká na
schválení strategie, MPSV posuzuje strategie z různých pohledů (zdlouhavé, zbytečné výtky
k navrhovaným strategiím, atd.). Z důvodů prozatímního neschválení strategie MAS nejsou
propláceny provozní výdaje. Někteří ze členů MAS vyjadřují svou nespokojenost
s fungováním MAS.

-

L. Husarová – navrhla starostům sjednocení pracovní doby na obecních úřadech v neúřední
dny, např. úplné uzavření úřadu pro občany v pátky.

-

Starostové probírali návrh nové OZV o rušení nočního klidu, kterou by měla v obcích vejít
v platnost k 1.10. 2016.

-

Pracovnice CSS – Mgr. A. Klocová, Š. Foltýnová – představily starostům činnost CSS, podaly
možné návrhy na spolupráci s jednotlivými obcemi. CSS bude zaměřeno na různé aktivity,
např. poradenství pro občany DSO, vydávání informačního zpravodaje pro občany, tvorba
zásobníků projektů obcí, a další. Tým CSS se bude se starosty pravidelně setkávat v rámci
jednání sněmu starostů SOJ. Sídlo CSS: Obecní úřad Hrádek, e-mailový kontakt:
Mgr. A. Klocová, css.soj@seznam.cz, Ś. Foltýnová: css@obechradek.cz, tel. 558 551 315.

-

J. Konečný – informoval starosty o termínu finanční konference v Praze, 10. – 11. 11. 2016.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

23/1 krátkodobý úkol Vytvořit dopis s reakcí starostů SOJ na připravovaný zákon o sociálním
bydlení
a adresovat jej p. poslankyni Golasowské, SMO ČR a SPOV.
termín: 23. 9. 2016

předseda, tajemnice

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

-

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

Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z jablunkovského

termín: trvale
místopředseda
-

10/4 dlouhodobý úkol
informace z regionu“.
termín: trvale

...........................................
Mgr. Jan Konečný
předseda Sdružení

předseda,

Zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální

předseda

