Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 36. zasedání sněmu starostů,
konaného 15. 9. 2017 v Hrčavě – kulturní dům
KONTROLA USNESENÍ
úkol
- Pozvat na jedno z dalších jednání SOJ kandidáta na prezidenta J. Drahoše.
Starostové se s prof. Drahošem sejdou v termínu, který určí jeho tým.
Termín může být i mimo jednání sněmu starostů SOJ.
- Zpracování dodatku ke stanovám SOJ – změna sídla. Změna by měla být
platná k 1. 1. 2018.
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SNĚM STAROSTŮ BERE NA VĚDOMÍ
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Program jednání
Příchod M. Paduch, celkem hlasujících 11.
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Kontrolu usnesení
Zrušení zadávacího řízení, veřejná zakázka: Sdružení obcí Jablunkovska –
biologicky rozložitelný odpad III.
Zadávací podmínky veřejné zakázky – podlimitní veřejná zakázka na dodávky
s názvem „Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad III.“
Předmětem veř. zakázky je pořízení sběrných nádob na bioodpad pro obce SOJ.
Výzvu k podání nabídky – zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná
zakázka. Týká se zadávacího řízení dle usnesení sněmu starostů SOJ č. 336/36.
Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek: R. Wróbel, R. Borski, L.
Husarová, J. Szotkowski, J. Konečný.
Jmenování náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek: E.
Kawuloková, T. Gruszka, R. Pavlinová.
Rozdělení zbývajících kompostérů do obcí: Bukovec + 12, Bystřice + 33, Hrádek
+ 20, Jablunkov 40, Návsí + 30, Nýdek + 10, Písek 20, Písečná + 20.
Nominaci 3 osobností regionu do „Aleje dobra“ pro rok 2017.
Zpracování návrh Řádu veřejného pohřebiště pro dotčené obce regionu SOJ.

Zprávu o činnosti CSS.
Termíny jednání SOJ: 27. 10. 2017 v Milíkově.

SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
úkol
1/36 Vypracovat návrh Řádu veřejného pohřebiště pro všechny obce
regionu SOJ.
1/35 Připravit návrhy na nominace pro „Alej Dobra“ v Hrádku. Výsadba
stromků proběhne 17. listopadu 2018.
2/35 Zpracovat model pro působení metodika (pověřence) pro region
v rámci realizace novely zákona o ochraně osobních údajů.
3/29 Zajistit zpracování dodatku ke stanovám SOJ z důvodu změny sídla SOJ.
2/1 Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z regionu.
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INFORMACE Z REGIONU
- Starosta obce Hrčava P. Staňo – přivítal ostatní starosty na jednání, prezentoval dosavadní investiční
úspěchy v obci, provedl starosty obcí Hrčava. Starostové zavítali do nově otevřené pražírny kávy
„Pražírnička U chalupky“.
- Starostové diskutovali o návrzích osobností pro Alej dobra 2017.
- R. Borski – informoval, že na jednání v Milíkově, 27. 10. 2017, bude zahájena příprava nového
Strategického plánu SOJ, v rámci realizace projektu: Profesionalizace VS obcí na území Jablunkovska.
- J. Hamrozi – připomenul, aby ve svých obecních zastupitelstvech schválili finální dokument projektu

Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí
MAP. Dále informoval, že z důvodu rekonstrukce parkoviště u hasičské zbrojnice bude omezen počet
parkovacích míst u městského úřadu. Proto po tuto dobu nebudou platné vydané povolenky
k parkování u radnice pro vozidla okolních obcí. Přítomné pozval na akce, které se v Jablunkově
uskuteční během října: 7. 10. Setkání s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem, 5. – 6. 10.
Filmové babí léto v Jablunkově, 9. 11. beseda s Češkou V. Sosnarovou, která prožila osmnáct let teroru
v sovětských gulazích.
-

Zpráva o činnosti CSS:
Informační zpravodaj č. 3
CSS připravilo návrh 3. Informačního zpravodaje s informacemi o proběhlých, aktuálních a připravovaných
akcích, událostech a projektech na Jablunkovsku. Návrh byl 31. 8. 2017 zaslán k vyjádření na SMO ČR, který ho
schválil. 3. číslo zpravodaje bylo umístěno na internetových stránkách SOJ, rozesláno mailem starostům
členských obcí SOJ a umístěno na FB profilu Mikroregion Jablunkovsko.
Přehled poskytovatelů veřejných služeb na a pro území mikroregionu
Zpracovalo CSS, bylo součástí 1. a 2. čísla Informačního zpravodaje. CSS přehled aktualizovalo (jednou za 6
měsíců), nyní je aktualizovaný umístěn na webu SOJ. CSS připraví a rozešle starostům členských obcí SOJ Přehled
poskytovatelů veřejných služeb na a pro území mikroregionu pro použití např. na obecních webech.
Projekty meziobecní spolupráce (MOS)
Jednotná prezentace mikroregionu – Kalendář 2018 „Srdce Beskyd Jablunkovsko“ Dvoutýdenní, náklad 1450 ks,
cena celkem 57 771 Kč vč. DPH, byly vybrány prioritní akce v jednotlivých členských obcích SOJ, k nimž obce
zaslaly na CSS fotografie a termín konání akcí v roce 2018. Celkové náklady budou rozpočítány mezi jednotlivé
členské obce SOJ podle jejich požadavků na počet kusů.
Běžecké závody v regionu – CSS připravuje projektovou žádost k podání do FMP Euroregionu Těšínské Slezsko
na jaře 2018.
Školení k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích
Dne 14. 9. 2017 proběhlo v kinosále jablunkovské radnice školení k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích. Celkové
náklady ve výši 19 399,00 Kč budou rozpočítány na jednotlivé obce podle počtu účastníků.
Likvidace křídlatky
V letošním roce byla panem Rathouským provedena fyzická likvidace na území obcí Hrádek a Návsí. Příští rok se
zapojí také obec Bystřice.
GDPR
Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo ve 2. pol. srpna návrhy zákona o zpracování osobních údajů a doprovodného
zákona. CSS se v říjnu zúčastní školení k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů + GDPR.
V souvislosti s novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, účinné ode dne 1. 9. 2017, se starostové SOJ
dohodli, že CSS pro členské obce SOJ zpracuje návrh Řádu veřejného pohřebiště.

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

příloha: prezenční listina

