Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 28. zasedání sněmu starostů,
konaného 27. 1. 2017 v Hrádku – Centrum volného času
KONTROLA USNESENÍ
-

úkol
Pozvat na únorové jednání starostů (24. 2. 2017) senátora
J. Cienciału. – bude pozván na některé z příštích jednání.
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Návrh podpořit sbírkou stavbu nových varhan ve Svatovítské katedrále v Praze. 14
Podpora bude projednána v obcích individuálně.
Informace p. starosty Hamroziho o možnosti zřízení soukromého útulku 14
v Jablunkově.
Informace o projektu „Protidrogový vlak“ a o kalkulaci nákladů na účast 5
v projektu. Bude řešeno individuálně v Radách obcí.
Informace o problematice RTG a prezentaci ředitele Nemocnice Třinec.
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Program jednání
Kontrolu usnesení
Projednat výši a platbu členských příspěvků do SOJ, RSTS a Reg. rady Třinec se
všemi zúčastněnými.
Pozvat na jednání SOJ vedoucího odboru ŽP KÚ MSK za účelem stanovení
dalšího postupu ve věci likvidace invazních druhů rostlin na území
Jablunkovska.
Žádost p. Gomoly přispět na zajištění zasněžení běžkařské trasy ve Skiareálu
Mosty u Jablunkova v případě špatných sněhových podmínek pro uskutečnění
závodů Zjazd Gwiazdzisty a Beskydská lyže.
Dohodu o provedení práce s paní Z. Lipowskou na zpracování roční uzávěrky
hospodaření sdružení a přípravu podkladů pro přezkum hospodaření sdružení
za rok 2016 a zaúčtování mezd k projektu CSS.
Dohodu o provedení práce s paní Z. Bazgierovou na zajištění přípravy jednání
Sněmu starostů obcí SOJ, dále přípravy závěrečného účtu SOJ za rok 2016 a
přípravy závodů pro děti Beskydská lyže 2017.

SNĚM STAROSTŮ BERE NA VĚDOMÍ
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SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
úkol
1/28 Svolat schůzku s představiteli RSTS, Reg. rady a SOJ k projednání
výše a platby členských příspěvků.
2/28 Pozvat na únorové jednání hejtmana MSK. Starostové si připraví
témata a otázky, které by s panem hejtmanem mohli řešit.
1/27 Připravit a vyhlásit poptávkové řízení na mobilní operátory pro obce
regionu – cca na dobu 2 let.
2/1 Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z regionu
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Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí
INFORMACE Z REGIONU
- R. Borski – přivítal starosty a hosty jednání, prezentoval plány a investiční záměry obce Hrádek do
budoucna. Také představil úspěšně realizované projekty obce Hrádek.
- Starostové diskutovali o zvýšení členských příspěvků do SOJ. Pokud není ve stanovách uvedena přesná
částka příspěvku, nemusí být zvýšení schvalováno v jednotlivých zastupitelstvech obcí. Starostové se
shodli, že každá obec projedná zvýšení v radách a zastupitelstvech individuálně, dle svých jednacích
řádů. Dále diskutovali o platbě členských příspěvků do jednotlivých institucí (RSTS, Reg. rada, SOJ).
Bude dále projednáváno.
- R. Borski – starosty informoval o výsledku mapování výskytu křídlatky v regionu Jablunkovska. Rostlina
pokrývá cca 7 ha plochy regionu. Vyskytuje se na území téměř všech obcí. Bude dále řešeno
s Krajským úřadem (možné dotace na likvidaci atd.).
- dále prezentoval starostům situaci v nakládání s odpady v jednotlivých obcích SOJ, seznámil
přítomné s přehledem příspěvků od spol. Ekokom jednotlivým obcím, produkcí SKO v kg/občan,
náklady SEP/občan – mimo jiné Jablunkov vykazuje nejlepší výsledky v třídění odpadů, dále uvedl
strukturu odpadu v kg/obyv. za rok 2016. Byly porovnány náklady na odpadové hospodářství.
- Host jednání, Ing. T. Stejskal, ředitel Nemocnice Třinec – představil starostům situaci, která vznikla po
zrušení RTG pracoviště v Jablunkově. Navrhoval starostům možné varianty řešení. Je možnost vyhlásit
VŘ na zřízení RTG pracoviště v Jablunkově, není ale pravděpodobnost úspěchu, dále zajistit využívání
rentgenu v Sanatoriu Jablunkov, po diskuzi s pojišťovnami VZP a ČPZP, přispět starším občanům na
dopravu, popřípadě řešit situaci nákupem nového přístroje a zřízení nového pracoviště v Jablunkově
(sponzor).
-

Zpráva o činnosti CSS - manažerka CSS informovala o činnosti CSS za období od předchozího jednání
sněmu SOJ do 26. 1. 2017: poskytování odborného poradenství (monitoring dotačních titulů, psi –
karanténní kotce pro odchycené psy, pasport místních komunikací, odborné konference, OZV –
zábavní pyrotechnika), evidence poptávky na školení k Zákonu o obcích, propagace CSS a nabídka jeho
služeb.
Institut interdisciplinárního výzkumu - manažerka CSS informovala o proběhlém jednání s vedoucím
Institutu interdisciplinárního výzkumu (IIV) OPF SU Ing. Vymětalem, DrSc. Informoval ji o aktivitách IIV
pro veřejnou správu a požádal o předložení nabídky IIV na zpracování Finančního zdraví (6-10 let)
jednotlivých obcí na nejbližším jednání sněmu SOJ, a to jako součást projektu, na který má IIV
přislíbenu dotaci z MSK.
Mobilní volání obcí - proběhl vstupní sběr dat za jednotlivé obce (operátor, platnost smlouvy do,
počet čísel, tarify, vyúčtování/měsíc), získané údaje byly zapracovány do srovnávacího přehledu. Dále
bylo u virtuálního operátora Emtéčko (mobilní síť O2) projednáno možné uzavření smluv (Moraviatel
a.s.) o poskytování této služby s právnickými osobami. Byl zjištěn zájem o účast v hromadném výběru
poskytovatele s cílem snížení nákladů na volání zaměstnanců obecních úřadů členských obcí. Zájem
projevily obce Bukovec, Hrádek, Hrčava, Návsí, Písečná.

-

L. Husarová – podala informace o jednání s p. Macoškem k umístění nových kotců přímo
v kynologickém areálu v Návsí. Náklady na pořízení 1 kotce jsou cca 40.000 Kč. Je nutné dořešit, kdo
bude hradit nájem za pozemek a úhradu za pořízení kotců.
R. Wróbel – informoval přítomné o pořádání ultra cyklistického maratonu, který bude projíždět
regionem Jablunkovska. Termín: 30. 9. 2017.
J. Hamrozi – poděkoval paní poslankyni Golasowské za pomoc při projednávání zákona o sociálním
bydlení. MPSV totiž upustilo od původního návrhu.
B. Raszka – pozval starosty na tradiční olympiádu partnerských obcí do Vendryně – 2. 9. 2017.

-

………………………………………...……
Robert Borski
předseda sdružení

příloha: prezenční listina

