Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 31. zasedání sněmu starostů,
konaného 26. 5. 2017 v Písku – Wellness hotel Bahenec
KONTROLA USNESENÍ
úkol
zodpovědný
- Pozvat na jedno z dalších jednání SOJ kandidáta na prezidenta J. Drahoše.
M.
(říjen-listopad)
Czepczorová
- Analýza odpadového hospodářství – výsledky budou prezentovány na A. Klocová,
sněmu SOJ v červnu.
R. Borski
- 12. 4. 2017 proběhla schůzka k problematice likvidace invazních druhů
rostlin. MSK, CHKO, Lesy ČR a další složky mají zájem spolupracovat. Zbývá
R. Borski
doplnit zmapované území o některé vodní toky. Dále bude ke spolupráci
přizvána Istebna, na území Polska se křídlatka také vyskytuje.
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SNĚM STAROSTŮ BERE NA VĚDOMÍ

A

N

X

299/31
300/31
301/31

10
10
10

0
0
0

0
0
0

291/31
292/31
293/31

294/31
295/31

296/31
297/31
298/31

Program jednání
Příchod Staňo, celkem hlasujících 11.
Kontrolu usnesení
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok 2017.
Příchod Raszka, celkem hlasujících 12.
Souhlas s celoročním hospodařením Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2016, a
to bez výhrad, a zároveň schvaluje roční účetní závěrku Sdružení obcí
Jablunkovska za rok 2016.
Nepokračovat v záměru zajistit skupinovou zakázku – mobilní volání obce a p. o.
Dohodu o provedení práce s JUDr. Kubánkem, který povede školení k zákonu
č. 128/2000 Sb. pro pracovníky obecních úřadů mikroregionu Jablunkovska.
Příchod Czepczorová, celkem hlasujících 13.
Odchod Staňo, Kawuloková, Hamrozi, celkem hlasujících 10.
Přijetí dotace z prostředků SFŽP v rámci OPŽP na projekt „Sdružení obcí
Jablunkovska – biologicky rozložitelný komunální odpad III.“.
Smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností Merano a.s., se sídlem Na
Novém poli 381/5, Karviná-Staré Město.
Smlouvu o zřízení mobilní hlasové služby se společností O2 Czech Republic a. s.,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle.

Informace o dalším postupu likvidace invazních druhů rostlin.
Zprávu o činnosti CSS.
Termín příštího jednání SOJ v Horní Lomné: 23. 6. 2017.

SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
úkol
1/31 Zmapovat aktuální stav cykloodpočívek a venkovních cyklomap
v obcích SOJ.
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 – 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
- V. Szkanderová – představila starostům obec Písek, její historii a plány do budoucna. Pozvala starosty
na tradiční Písecké dožínky, které se uskuteční 2. 9. 2017.
- Hosté, hejtman MSK I. Vondrák a náměstek J. Krkoška – diskutovali se starosty na aktuální témata.
Dotazy starostů se týkaly především sportovní infrastruktury v obcích – starostové poukazovali na
malou šanci získat finanční prostředky z národních zdrojů.
Proběhla diskuze o znevýhodněné pozici obcí, které mají nad 3 tis. obyvatel, v získávání dotací
z různých národních zdrojů. Bylo poukázáno na problémy malých obcí, např. s infrastrukturou. MSK by
měl zainventovat do oprav komunikací III. třídy, i když zde není velká intenzita dopravy. Hejtman
odpověděl, že Správa silnic MSK p. o., připravuje přehled, kde jsou definovány priority pro opravu
komunikací v kraji. Pro současné vedení kraje je infrastruktura prioritou.
Náměstek hejtmana p. Krkoška vyzval starosty, aby podpořili anketu MSK „Zdravý kraj“, která bude
v brzké době spuštěna. Anketa má za úkol monitorovat spokojenost občanů se životem v MSK.
M. Czepczorová se dotázala, kdy bude v Bukovci realizován nový asfaltový povrch krajské komunikace
směrem k hraničnímu přechodu Bukovec–Jasnowice. Hejtman odpověděl, že tento úsek bude
realizován formou vysprávek. Bohužel záměr zrealizovat novou komunikaci v této lokalitě byl vyřazen
z plánu přeshraniční spolupráce s Polskem.
V rámci diskuze byla řešena i kanalizace v obcích. Náměstek Krkoška uvedl, že tyto záměry v současné
době kraj nepodporuje.
Předseda MAS Jablunkovsko poukázal na zbytečnou administrativu v rámci získávání prostředků
(studie proveditelnosti, svázanost metodikou a další).
Starostové také s hosty diskutovali o školství, o změnách v provozování předškolních zařízení atd.
Připomenuli nespravedlnost v přerozdělování dotací v rámci MŠMT. Bylo přijato 12 žádostí z 300
došlých, z toho 7 bylo poukázáno Středočeskému kraji, MSK vyšel naprázdno.
P. Staňo uvedl spokojenost se SZIF, díky kterému se podařilo zrekonstruovat školu na Hrčavě.
J. Hamrozi připomenul, že chod střední školy v Jablunkově byl několikrát ohrožen vinou malé
obsazenosti. Hejtman starosty ubezpečil, že SŠ v kraji rušit a zavírat nechtějí, naopak chtějí co nejvíce
podporovat odborné vzdělávání. Náměstek přislíbil, že v krátké době budou střední odborné školy
dovybaveny moderními učebnami.
Dalším tématem bylo územní plánování a realizace změn ÚP. M. Czepczorová poukázala na to, že lidé
se na venkov vracejí, ale chybí podpora ze strany MSK.
Diskuzním tématem bylo rovněž životní prostředí. Starostové poukazovali na Polsko, kde tato
problematika není řešena tak důsledně jako v ČR. Hejtman uvedl, že MSK bude mít k dispozici částku
9 mil. Kč na přidělení financí v rámci „kotlíkových dotací“.
Oba hosté dále diskutovali o zdravotnictví, o nově připravované marketingové strategii MSK a dalších.
- A. Klocová, manažerka CSS, informovala o činnosti CSS za poslední období: poskytování odborného
poradenství (nedostatky při plnění samostatné působnosti, monitoring dotačních titulů, projektové
poradenství, odborné konference a semináře), vzdělávání v požadovaných oblastech veřejné správy
(zjišťování poptávky, příprava školení k zák. č. 128/2000 Sb., o obcích), iniciace, příprava a realizace
projektů meziobecní spolupráce, webové stránky DSO (úpravy, aktualizace údajů za CSS), propagace
CSS a nabídka jeho služeb, školení personálu CSS.
- CSS provádělo u všech členských obcí kontrolu zveřejnění dokumentů vyplývající z novely zák. č.
250/2000 Sb. (zveřejnění rozpočtu obce a střednědobého výhledu rozpočtu), ze zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, (zveřejnění informací o konání zasedání ZO a dodržování zákonných termínů) dle
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.
- CSS vytvořilo na FB stránku Mikroregion Jablunkovsko za účelem zefektivnění jednotné marketingové
propagace Jablunkovska a komunikačních a informačních toků.
- Do zásobníku projektů MOS byly přidány projekty: Ukliďme Jablunkovsko, Den Země v Goralii. Akcí se
zúčastnilo celkem 226 dobrovolníků, kteří sesbírali celkem 3 t odpadu.
- KÚ MSK rozeslal obcím výzvu k možnosti zapojení se do spolupráce při realizaci dotačního programu
tzv. Kotlíkových dotací. Za SOJ bude jednat CSS, které se 2. 6. 2017 zúčastní semináře pro pracovníky
obcí a měst. Následně bude CSS nabízet zprostředkování informací občanům mikroregionu.
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CSS doplnilo podklady za obce a jejich p. o., týkající se společné veřejné zakázky – nákup mobilních
služeb. Firma Marandis zaslala návrh příkazní smlouvy. Proběhla diskuse, v následném hlasování
nebyla příkazní smlouva schválena, skupinová zakázka pod hlavičkou SOJ realizována nebude.
Dne 14. 9. 2017 proběhne školení na téma Zákon o obcích (6 hodin). Školitel JUDr. Kubánek, odměna
školitele bude cca 15 tis. Kč. Náklady budou obce hradit dle počtu účastníků.
A. Klocová prezentovala novou klíčovou aktivitu – administrace veřejných zakázek pro obce SOJ.
Zájem o tuto agendu projevily obce Milíkov, Košařiska a Bocanovice. Proběhla diskuse, hlasování
o rozšíření agendy CSS bylo odloženo na další jednání sněmu SOJ 23. 6. 2017.
R. Borski uvedl, že zájem o pořízení varovných systémů do obcí SOJ je minimální, a to pro vysoké
pořizovací náklady a termín odevzdání žádostí do 30. 6. 2017.
Pozval všechny na smažení SOJkové vaječiny, která proběhne dne 8. 6. 2017 od 13.00 v CVČ v Hrádku.

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

příloha: prezenční listina

