Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 29. zasedání sněmu starostů,
konaného 24. 2. 2017 v Bukovec – Hotel Kempa
KONTROLA USNESENÍ
úkol
zodpovědný
- Pozvat na únorové jednání starostů (24. 2. 2017) senátora
R. Borski
J. Cienciału. – bude pozván na některé z příštích jednání.
- Proběhla schůzka na Krajském úřadu MSK k likvidaci křídlatky s vedoucím
odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Filgasem. Bylo navrženo
společné jednání se všemi dotčenými organizacemi – Lesy ČR, s. p., KÚ MSK,
SOJ, Občanské hnutí Salamandr, Povodí Odry, s. p., Agentura ochrana
R. Borski
přírody a krajiny ČR. Termín: březen-duben 2017. Předpokládané náklady
na likvidaci invazivních druhů rostlin do výše 1,5 mil. Kč. Dále uvedl, že dle
sdělení Ing. Filgase by se celé území Natury 2000 tj. úsek Olzy od Bukovce
po Vendryni mělo cca do dvou let stát národní přírodní rezervací.
- Analýza odpadového hospodářství – nyní v řešení, výsledky budou
A. Klocová
prezentovány na sněmu SOJ v Mostech u Jablunkova.
- Proběhla další jednání k problematice pracoviště RTG v Jablunkově.
R. Borski
- Byla svolána schůzka k problematice placení čl. příspěvků jednotlivých obcí
R. Borski
do RSTS a Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.
- Stále v řešení je pozvání hejtmana MSK na jednání SOJ – bude opět pozván
A. Klocová
na některé z příštích jednání.
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Program jednání
Kontrolu usnesení
Cenovou nabídku firmy UDIMO spol. s r. o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava na
zpracování Generelu bezbariérovosti v Jablunkově, který bude realizován
v rámci projektu: Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002859, ve výši 145.200 Kč.
Cenovou nabídku firmy ENVI projekt s. r. o. Zlín, Na Požáře 144, 760 01 Zlín na
zpracování plánu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na
Jablunkovsku včetně variantního řešení Systému nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem v rámci SOJ, který bude realizován v rámci projektu:
Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska, reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002859, ve výši 72.600 Kč.
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok 2017.
Odchod J. Konečný, celkem hlasujících 12.
283/29 Dohodu o provedení práce s Mgr. D. Cibulec na organizační zajištění
závodů Beskydská lyže 2017.

Termín příštího jednání SOJ, 31. 3. 2017 v Mostech u Jablunkova.

SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
úkol
1/29 Prověřit správnost postupu a rolí jednotlivých zaměstnanců v rámci
projektu Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska.
2/29 Dodat p. Andersovi stávající smlouvy s mobilními operátory.
3/29 Zajistit zpracování dodatku ke stanovám SOJ z důvodu změny sídla SOJ.
1/28 Svolat schůzku s představiteli RSTS, Reg. rady a SOJ k projednání výše a
platby členských příspěvků.
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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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INFORMACE Z REGIONU
- Host jednání, Mgr. Waclawková, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR v Jablunkově – informovala
starosty o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Především se jedná o aktivizaci klientů ÚP. Bude
jim nabízena práce v rámci jednotlivých obcí, např. výkon veřejné služby. Další informace lze najít na
portále MPSV. Dále uvedla, že ke konci roku 2016 byla míra nezaměstnanosti na Jablunkovsku 3,4 %.
- Host jednání, Ing. V. Pavlík, projektová kancelář pro varovné systémy – podal informace o možnosti
čerpání dotace ze SFŽP na pořízení varovného systému do obcí, ve výši 70 %. Týká se projektů od 1,5
mil. Kč (vl. podíl 500.000 – 600.000 Kč), oprávněný žadatel: obec s digitálním povodňovým plánem.
- Host jednání, J. Masnica – představil záměr vybudovat na Jablunkovsku útulek pro toulavé psy, který
by byl k dispozici SOJ. Zamýšlí i zajištění odchytové služby. V současné době nemá pro svůj záměr
vhodný pozemek, proto žádá o podporu obce. Starostové se shodli, že je nutné rozhodnout, zda se
budou pořizovat nové kotce do Návsí nebo budou podporovat myšlenku p. Masnici.
- Manažerka CSS vysvětlila starostům důvody personální změny v týmu CSS a představila jim novou
pracovnici CSS, Ing. Kateřinu Huczalovou.
- Manažerka CSS informovala o činnosti CSS za období od předchozího jednání sněmu SOJ do 23. 2.
2017: poskytování odborného poradenství (monitoring dotačních titulů, pasport místních komunikací,
legislativa, odborné konference), propagace CSS a nabídka jeho služeb.
- Manažerka CSS nabídla starostům novou službu vycházející z metodického doporučení MV ČR
k činnosti ÚSC č. 9. Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí, a to kontrolu
zveřejnění povinně zveřejňovaných informací včetně Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování
informací (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Starostové tuto nabídku přijali.
- CSS připravuje návrh 2. Informačního zpravodaje s přehledem poskytovatelů veřejných služeb na a
pro území mikroregionu, který bude do 28. 2. 2017 zaslán k vyjádření na SMO ČR, po schválení bude
umístěn na internetových stránkách SOJ a rozeslán mailem starostům členských obcí SOJ.
- Analýza přínosů CSS: Je zpracovávána za vybranou agendu sdílení dobré praxe, zkušeností, do 28. 2.
2017 bude zaslána k vyjádření na SMO ČR (31. 3. 2017). CSS představí analýzu přínosů CSS starostům
na nejbližším setkání starostů v květnu 2017.
- Tým CSS rozdal přítomným dotazník k ověření jejich spokojenosti s rozsahem a kvalitou služeb CSS,
který bude následně vyhodnocen a výsledek bude zapracován do Analýzy přínosů CSS.
- Protidrogový vlak: CSS zjistí stav včetně ověření cen, termínu, místa a délky zastavení vlaku v regionu,
poté bude operativně řešit s obcemi, které projevily zájem.
- Do zásobníku projektů bude přidán Den Země v Goralii (22. 4. 2017), v rámci akce Ukliďme Česko.
Nabídka – kotlíkové dotace MSK 2. výzva: Proběhla schůzka se zkušenou zpracovatelkou žádostí o tyto
dotace, jež poskytuje občanům komplexní servis (úvodní konzultace s občanem, možnost konzultace
s topenářem, příprava a podání žádosti o dotaci, vyúčtování dotace, srovnání možností financování).
CSS nabízí zprostředkování této služby občanům mikroregionu.
- Host jednání, zástupce firmy Marandis, s. r. o., Martin Anders – představil starostům možnost el.
aukce na vysoutěžení nejvýhodnější nabídky od mobilních operátorů pro obce SOJ. Starostové mají
podmínku zachování stávajících telefonních čísel a kvalitní pokrytí území. Zúčastní se obce: Bukovec,
Hrádek, Návsí, Písečná, Mosty u Jablunkova, další jsou v řešení.
- R. Borski – podal starostům informace o výjezdním zasedání, které pořádá RSTS. Seznámil starosty
s nabídkou firmy Bonus Card, s.r.o. na grafické zpracování omalovánek pro jednotlivé obce SOJ.

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

příloha: prezenční listina

