Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 30. zasedání sněmu starostů,
konaného 31. 3. 2017 v Mostech u Jablunkova – Penzion Na chalupě
KONTROLA USNESENÍ ZE DNE 24. 2. 2017
úkol
zodpovědný
- Pozvat na únorové jednání starostů senátora J. Cienciału.
R. Borski
- Pozvat na jedno z dalších jednání SOJ kandidáta na prezidenta J. Drahoše.
R. Borski
- V dubnu proběhne společné jednání sněmu starostů SOJ a Povodí Stonávky.
- Analýza odpadového hospodářství – výsledky budou prezentovány na A. Klocová,
sněmu SOJ v dubnu. P. předseda rozešle tabulky k analýze.
R. Borski
- 12. 4. 2017 v Hrádku proběhne schůzka – likvidace invazivních druhů rostlin.
R. Borski
SNĚM STAROSTŮ SCHVALUJE
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Kontrolu usnesení
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Znění tisk. zprávy k situaci kolem zániku RTG pracoviště v Jablunkově.
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Příchod M. Paduch, celkem hlasujících 14.
Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok 2017.
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Program jednání
Příchod J. Hamrozi, L. Husarová, celkem hlasujících 13.
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Informace týmu CSS.
Termín příštího jednání SOJ v Bystřici: 28. 4. 2017.

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.
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 na dobu cca 2 let.
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INFORMACE Z REGIONU
- Host jednání, Ing. J. Nieslanik – spolu s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucím
odboru životního prostředí MěÚ Jablunkov, navrhovali zajistit odborného garanta, který bude dohlížet
na realizaci jednotlivých aktivit v rámci projektu „Profesionalizace VS na území obcí SOJ“. Jedná se
o komunitní plán Jablunkovska a řešení biologicky rozložitelného odpadu. Toto bude nutné projednat
i se zástupci společnosti Regio, kteří jsou administrátory celého projektu.
- Host jednání, npor. Mgr. M. Sikora, vedoucí obvodního oddělení PČR v Jablunkově – seznámil starosty
s aktuální situací z bezpečnostního hlediska. Stále je v platnosti I. stupeň ohrožení terorismem.
Nabádal k obezřetnosti při zajišťování kulturních akcí. Dále hovořil o problematice migrace. Oproti
minulým létům je zřetelný mírný pokles migrace. Se starosty také diskutoval o kriminalitě v regionu.
Od roku 2013 je zaznamenán pokles trestné činnosti. Také narůstá % objasněnosti trestných činů.
Největší koncentrace trestné činnosti je zaznamenána v obcích Návsí, Jablunkov, Mosty u Jablunkova.
Během diskuze se starostové dotazovali na přenos informací mezi starostou a PČR.
Starostové se také ptali na názor ohledně vyzbrojování obyvatelstva.
- Host jednání, Ing. K. Fiedler, poslanec PS PČR – diskutoval se starosty o rozpočtovém určení daní, dále
o zvýšení podílu na dani z hazardu. Informoval, že poslanci podali ke schválení novelu Zákona na
zdanění korunových dluhopisů – zde pan poslanec navrhuje, aby byl postih i na rodinné příslušníky.
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Starostové se dotazovali na novelu zákona o obcích, na názor pana poslance na stále se zvyšující počet
státních zaměstnanců nebo na zhodnocení jeho působení v PS za celé volební období.
Pan poslanec se ptal starostů na zkušenosti s modelem Pošta Partner.
Manažerka CSS informovala o činnosti CSS za období od předchozího jednání sněmu SOJ do 30. 3.
2017: poskytování odborného poradenství (Registr smluv, změna rozpočtové odpovědnosti,
monitoring dotačních titulů, pasport místních komunikací, legislativa, odborné konference),
propagace CSS a nabídka jeho služeb, školení personálu CSS.
CSS provádělo u všech členských obcí kontrolu zveřejnění povinně zveřejňovaných informací
a vypracování a zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací (zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) vycházející z metodického doporučení MV ČR
k činnosti územních samosprávních celků č. 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné
působnosti obcí. O výsledku kontroly byly jednotlivé obce informovány mailem.
CSS připravilo návrh 2. Informačního zpravodaje s aktualizovaným přehledem poskytovatelů veřejných
služeb na a pro území mikroregionu, který byl akceptován SMO ČR.
Protidrogový vlak: po jednání se zástupci obcí Bukovec, Jablunkov, Hrádek, Návsí, Písečná, Písek byla
akce zrušena pro nemožnost realizace z organizačních důvodů.
Proběhla konzultace s p. Andersem (firma Marandis) dle níž jsou zjištěné obce (Bukovec, Hrádek,
Hrčava, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná) poptávány o platné smlouvy a vyúčtování příspěvkových
organizací, jež by měly zájem o zařazení do hromadného výběru poskytovatele mobilního volání. Dle
zjištěných údajů budou nastaveny parametry spolupráce s firmou Marandis.
Nabídka komplexních služeb týkajících se tzv. kotlíkových dotací od zkušené zpracovatelky je
k dispozici na CSS, přičemž CSS nabízí zprostředkování této služby občanům mikroregionu.
JUDr. Kubánek zaslal návrh obsahu školení k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích, včetně 3 možných
termínů v září 2017 a ceny za školení.
Manažerka CSS informovala o nové klíčové aktivitě projektu „Veřejné zakázky“. SMO nabízí
mikroregionům možnost rozšířit služby poskytované personálem CSS o společensky odpovědné
zadávání VZ prostřednictvím Specialisty na VZ (0,6 úvazku) při navýšení finančního příspěvku pro DSO
(19 800 Kč superhrubá mzda Specialisty na VZ, 3 300 Kč Manažer CSS, 3 300 Kč Specialista pro rozvoj
mikroregionu), proplacení nové zálohy pro DSO (105 600 Kč) a navýšení měsíční dílčí spoluúčasti DSO
o 2 500 Kč + DPH.
R. Borski – informoval o termínu projednávání žádostí z programu OPŽP (kompostéry).
Do konce května je možné, aby senioři z regionu Jablunkovska podali přihlášky do komunitních domů
v Bystřici. Pak budou volná místa nabídnuta i ostatním seniorům.
R. Borski navrhnul zpracovat porovnání zásad o poskytování grantů v jednotlivých obcích SOJ.
Hovořil o možnosti doplnit 4 kotce do psího útulku v Návsí za cenu cca 40 tis. Kč/ks. Bylo dohodnuto,
že pokud budou mít obce zájem, vyřeší si zhotovení a umístění kotce v útulku na vlastní náklady,
individuálně dle potřeby.
Dále informoval o celostátním sněmu SMO – 18.-19. 5. 2017 v Plzni. Zúčastní se 5 starostů.
L. Husarová – připomněla termín školení o přestupkovém řízení v kulturním domě Trisia, v Třinci,
termín 10. 4. 2017. Ze strany obcí nebyl zaznamenán zájem.
J. Hamrozi – pozval starosty obcí na akce v Jablunkově: výstava MOP Pramínek 3.–28. 4. v JACKI, 9. 4.
Velikonoční jarmark, 23. 4. Benefiční koncert Mariana Jurečky v kostele Božího Těla.
D. Ćmiel – dotaz ohledně aktuálního stavu silnic – konkrétně silnice I/11 mezi Hrádkem a Bystřicí.
Obrátit se přímo na dopravní inspektorát do Třince.

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

příloha: prezenční listina

