Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení a zápis z 38. zasedání sněmu starostů,
konaného 24. 11. 2017 v Košařiskách – Hostinec Nad Kopytnou
KONTROLA USNESENÍ
úkol
3/29 Zpracování dodatku ke stanovám SOJ – změna sídla k 1. 1. 2018.
1/37 Definovat
významné
osobnosti
regionu
Jablunkovska
k polostruktorovaným rozhovorům k tvorbě Strategie regionu
Jablunkovsko. Na jednání byli navrženi ředitelé ZŠ, ředitelé DDM,
zástupce PČR, zástupce MAS Jablunkovsko, z. s., Robert Cieślar –
zástupce firmy Netis, a. s., ředitelka JACKI, zástupce MS PZKO Mosty
u Jablunkova – A. Niedoba.

zodpovědný
CSS, Z. Bazgierová

termín
v řešení

splněno
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SNĚM STAROSTŮ BERE NA VĚDOMÍ
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Program jednání.
Kontrolu usnesení.
Navržené osobnosti k polostrukturovaným rozhovorům k tvorbě Strategie
regionu Jablunkovska.
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok 2017.
Připojení k prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazů obcí k zákonu č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26. 10.
2017, iniciovanému DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s obcí Hrádek.
Příchod: P. Staňo, celkem hlasujících 15.
Projektový záměr na prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné. Město Jablunkov,
obce Dolní Lomná, Mosty u Jablunkova, případně Bocanovice se budou podílet
na nákladech spojených s přípravou a realizací projektu, projektová žádost bude
podána v rámci výzvy MAS Jablunkovsko.
Modifikaci závodů Beskydská lyže na Beskydskou běžku a doplnění Letní
olympiádou škol pro děti ZŠ.

Informace o aktuálních dotačních výzvách v rámci MAS Jablunkovsko.
Prezentaci Mgr. Zicha z odboru VS, dozoru a kontroly MV ČR v Ostravě.
Zprávu o činnosti CSS.
Prezentaci zástupce firmy ARCH consulting s. r. o. P. Podoly – VZ na zajištění
svozu KO
Termín příštího jednání SOJ - 21. 12. ve Vendryni.

SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
1/38
2/38
3/38
4/38
5/38

úkol
zodpovědný
Informovat o dílčím plnění projektu „Profesionalizace veřejné správy R. Borski, R.
obcí na území Jablunkovska“ včetně finančních toků.
Václavková
Připravit vzorový návrh dohody obcí o vytvoření společného školského
CSS
obvodu včetně návrhu OZV.
Zjistit stav obecních kronik v členských obcích.
CSS
Zjistit možnost finančního příspěvku na akce Beskydská běžka a Letní
CSS
olympiáda škol (např. z rozpočtu MSK).
Koordinovat přípravu projektového záměru na prodloužení cyklostezky
z Dolní Lomné přes Mosty u Jablunkova do Jablunkova, zpracovat
CSS
projektovou žádost do výzvy MAS Jablunkovsko a administrovat
realizaci projektu.

termín
26. 1. 2018
21. 12. 2017
21. 12. 2017
26. 1. 2018

8/2018

Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
6/38 Připravit a organizačně zajistit školení pro členské obce v
mikroregionu: Jednání a usnášení orgánů obce (15. 3. 2018) a Právní
minimum starosty (16. 3. 2018).
7/38 Zpracovat aktualizaci srovnávacího přehledu svozu KO v mikroregionu
a dle počtu obcí zapojených do VZ provést předběžnou tržní konzultaci
v rámci přípravy VZMR na externího administrátora.
8/38 Projednat v orgánech obce účast ve společné VZ na zajištění svozu KO.
2/37 Zajistit vstupní podklady pro přípravu VZMR na externího
administrátora společné VZ na zajištění svozu KO na Jablunkovsku.
2/35 Zpracovat model působení pověřence pro ochranu osobních údajů pro
obce SOJ v souladu s připrav. zákonem o zpracování 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
- Pracovnice OÚ Košařiska přivítala přítomné prezentací o obci.
- Host jednání Mgr. Zich prezentoval vybraná aktuální témata včetně poznatků z dozorové činnosti.
Informoval o přípravě schůzky se zástupci CSS z MSK k další spolupráci. CSS zpracuje vzorový návrh
dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu včetně návrhu OZV.
- Host jednání, P. Podola, fa ARCH consulting, s. r. o. hovořil o zkušenostech a specificích VZ na zajištění
svozu KO. Pro realizaci VZ na Jablunkovsku v r. 2018 je nutné, aby zainteresované obce projednaly
účast ve VZ ve svých orgánech do 31. 1. 2018. Účast ve skupinové VZ zvažují: Bystřice, D. Lomná,
H. Lomná, Hrádek, Hrčava, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek, Vendryně.
Příprava VZ trvá cca 6 měsíců, lhůta pro podání nabídek je 8 týdnů.
-

-

-

Host jednání, P. Karlubík, MAS Jablunkovsko, z. s. informoval starosty o vyhlášení dotační výzvy na
vybudování cyklotras a cyklostezek, předpoklad alokace 4,8 mil. Kč. Dále se starostou P. Staňem
představili projektové záměry k diskuzi: zadržování vody v krajině ve spolupráci s EZÚS TRITIA a
digitalizace obecních kronik.
R. Borski vyzval starosty k diskuzi o zrušení či zachování tradiční akce Beskydská lyže s nákladným
rozpočtem pro omezenou a specifickou cílovou skupinu. Bylo dohodnuto, že akce bude pokračovat
v modifikované podobě, tj. pouze závody na běžkách (R. Wróbel). CSS zjistí možnost finančního
příspěvku na tuto akci např. z rozpočtu MSK.
Dále se starosty diskutoval o možnosti převodu povinností tajemnice SOJ na tým CSS. Případná změna
organizační struktury DSO bude diskutována na sněmu starostů dne 21. 12. 2017.
Zpráva o činnosti CSS:
Manažerka CSS a specialistka na VZ informovala o činnosti CSS za období od předchozího jednání
sněmu SOJ do 23. 11. 2017.
Ověření spokojenosti starostů s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb: starostové vyplnili
dotazník spokojenosti, který byl vyhodnocen.
GDPR: MV ČR připravuje vzorové systémové analýzy pro obce dle typu a velikosti.
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zák. č. 14/2017 Sb.: iniciativa DSO Mikroregion
Severo-Lanškrounsko „Prohlášení zástupců obcí a DSO k zákonu o střetu zájmů“. Starostové
odsouhlasili připojení jménem celého SOJ.
Elektronizace a digitalizace ve veřejné správě: proběhla diskuse k rozklikávacímu rozpočtu, existuje
aplikace MF ČR „Monitor“ státní správy a samosprávy (informace z IISSP, CSÚIS) umožňující veřejnosti
volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Obcím
bylo doporučeno doplnit na web obce proklik na tuto aplikaci (monitor.statnipokladna.cz)
Informační zpravodaj č. 4: CSS připravuje návrh 4. čísla, proběhla diskuse k návrhům obsahu
a jednotlivých příspěvků (např. projekty MOS).
Projekty meziobecní spolupráce (MOS):
Jednotná prezentace mikroregionu - Kalendář 2018 „Srdce Beskyd Jablunkovsko“
Kalendář je ve výrobě, předpoklad dodání 1. 12. 2017. CSS rozešle členským obcím informaci
o termínu možného vyzvednutí v kanceláři CSS v Hrádku včetně počtů objednaných kusů.
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Běžecké závody v Goralii
CSS připravuje projektovou žádost k podání do FMP Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński
na jaře 2018. Aktuálně se řeší časomíra (SW + obsluha).
Beskydská lyže/běžka
Proběhla diskuse na téma zachování tradiční akce s nákladným rozpočtem pro omezenou
a specifickou cílovou skupinu. Bylo dohodnuto, že akce bude pokračovat v modifikované podobě, tj.
pouze závody na běžkách.
Letní olympiáda škol
Iniciace projektu MOS s nižším rozpočtem a pro širší cílovou skupinu. CSS zjistí možnost finančního
příspěvku na tuto akci a Beskydskou běžku např. z rozpočtu MSK.
Propojení cyklostezky Dolní Lomná-Mosty u Jablunkova-Jablunkov
Iniciace projektu meziobecní spolupráce, CSS bude administrátorem přípravy a zpracování projektové
žádosti.
Školení JUDr. Kubánek: po konzultaci se školitelem navrhlo CSS uspořádat v r. 2018 v mikroregionu
školení na požadovaná témata Jednání a usnášení orgánů obce (15. 3. 2018) a Právní minimum
starosty (16. 3. 2018), což bylo přítomnými starosty schváleno. CSS připraví a organizačně zajistí.
Kotlíkové dotace MSK - 2. výzva: alokace není dosud vyčerpána, žádosti o dotaci je možno stále
podávat. CSS zpracovalo přehled schválených žádostí o kotlíkovou dotaci v jednotlivých členských
obcích SOJ, který obcím rozešle na vědomí.
E-aukce – elektrická energie, plyn
Elektřina: CSS pokračuje v ověřování zapojení členských obcí DSO včetně rozsahu zakázky (počty OM,
odběry), v případě rozšíření rozsahu o nová OM vyzve obec k zaslání relevantních dokladů.
Plyn: Obec Bukovec bude řešit samostatně, CSS vyzve obec k zaslání relevantních dokladů.
Dodatek ke stanovám DSO: Advokátní kancelář zaslala cenovou nabídku, dodatek musí být projednán
a schválen v orgánech všech 16 členských obcí SOJ. Bylo navrženo s přípravou dodatku stanov (změna
sídla) vyčkat do vyřešení budoucí organizační struktury DSO (tajemnice – CSS), jejíž případnou změnu
bude potřeba do stanov zahrnout rovněž.

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

příloha: prezenční listina

