SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
24. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 23. 9. 2016 v Dolní Lomné – Resort Nová Polana

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

Vyjádření starostů, návrhy a připomínky k připravovanému zákonu o sociálním bydlení –
v řešení.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

231/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

232/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

233/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Příkazní smlouvu se společností jk grant, s. r. o., na základě
které bude zajištěna administrace projektu BRKO III., viz příloha.

-

234/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o vedení mzdové agendy pro zaměstnance
projektu CSS s p. Raškovou dle přílohy.

-

235/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Nájemní smlouvu s obcí Hrádek o pronájmu nebytových
prostor v budově OÚ Hrádek na dobu určitou, od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

-

236/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Strategii pro rozvoj mikroregionu Jablunkovska pro léta 2016
– 2020.
SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:

-

237/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Prezentaci předsedy Představenstva Regionální rady
rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Ing. D. Sventka, MBA o činnosti Regrady.

-

238/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Informace o průběhu mezinárodní konference na téma formy
územní a partnerské spolupráce obcí Třinecka a Jablunkovska, která proběhla ve Vendryni ve
dnech 21., 22. a 23. 9. 2016.

-

239/24 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ – 21. 10. 2016 v Bukovci.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
INFORMACE Z REGIONU:
-

Host jednání, p. Sventek – v krátké prezentaci představil starostům historii Regrady,
informoval přítomné o změně právní formy. Podle NOZ je nutná změna na „zapsaný spolek“.
Dále požádal starosty obcí, které nejsou členy Regrady, aby zvážily možnost vstupu do spolku
a zajistily tak celistvost území mikroregionu. Představil současné priority, kterými se Regrada
zabývá: školství, CR, podpora podnikání, e-government, čisté ovzduší, přeshraniční a
mezinárodní spolupráce, … Také hovořil o připravovaných projektech a aktivitách, jak na
území regionu, tak v rámci přeshraniční spolupráce s PL a SK partnery.
Starosta obce Nýdek informoval, že se obec stane členem od 1. 1. 2017. Obec Návsí bude o
členství jednat na svém zasedání ZO.

-

Starostové dále diskutovali o aktuální výzvě z OPŽP. Ve výzvě je širší spektrum možností –
pořízení nádob na separovaný odpad, velkoobjemové kontejnery, … Většina obcí však
některé nádoby na separovaný odpad má v nájmu od spol. Nehlsen, a. s. nebo zdarma. Z této
diskuze vyplynul úkol pro tým CSS – zmapovat jak obce nakládají s odpady a za jakých
podmínek. Starostové také navrhovali, pozvat na některý z následujících sněmů zástupce
spol. Nehlsen, a. s. a Technických služeb Jablunkov, a. s.

-

Pracovnice CSS – Mgr. A. Klocová, Š. Foltýnová – informovaly sněm starostů o aktualizaci
strategie pro rozvoj mikroregionu Jablunkovska, dále v osobních rozhovorech se starosty
doplňovaly informace pro informační zpravodaj CSS a pro doplnění údajů pro strategii, dále
informovaly o termínu setkání v rámci projektu SMO ČR CSS – Bohuňovice, 11. 10. 2016, o
účasti spolu s týmem CSS uvažují předseda a místopředseda SOJ.

-

J. Konečný – poděkoval R. Borskému za organizaci úspěšného zájezdu do Bologne a Říma.
S ostatními starosty zhodnotil průběh mezinárodní konference ve Vendryni. Starostové
vyjadřovali pozitivní hodnocení. Mimo jiné se také projednávala průmyslová otázka v regionu.
(propouštění z TŽ, a. s., OKD, levnější čínská ocel, atd.) D. Ćmiel navrhuje působit na
osobnosti ČR (v Senátu, PS PČR, v EP, …), aby tuto otázku řešili a předcházelo se tak
hrozbě úpadku průmyslového regionu. V této souvislosti sněm navrhnul pozvat na některé
další jednání SOJ zástupce EP E. Tošenovského, popřípadě S. Polčáka. Zmíněným hostům
pak prezentovat názory starostů k průmyslové problematice regionu.
Dále vyzval starosty, aby na příští jednání SOJ připravili seznam osob, které by mohly zasadit
stromy v rámci dalšího ročníku „Aleje Dobra“ v Hrádku.
Byly připomenuty termíny Dne malých obcí v Prostějově (3. 11. 2016) a Finanční konference
v Praze (10. - 11. 11. 2016).

-

J. Hamrozi – seznámil ostatní starosty s průběhem jednání o zajištění služby RTG pracoviště
v Jablunkově. Také informoval o jednání, které předchází zajištění výtahu v budově
jablunkovské polikliniky.
SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:

-

24/2 krátkodobý úkol Připravit návrhy kandidátů pro další ročník Aleje Dobra v Hrádku.
termín: 21: 10. 2016

-

24/1 krátkodobý úkol Vykomunikovat s vládním zmocněncem J. Ciencialou znění dopisu pro
různé činitele v ČR k průmyslové otázce v regionu.
termín: 21. 10. 2016

-

všichni starostové

předseda, R. Wróbel

23/1 v plnění 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
-

17/1 splněno 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

