Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 32. zasedání sněmu starostů,
konaného 23. 6. 2017 v Horní Lomné – Hotel Salajka
KONTROLA USNESENÍ
-

-

-

úkol
zodpovědný
Pozvat na jedno z dalších jednání SOJ kandidáta na prezidenta J. Drahoše.
Czepczorová
Analýza odpadového hospodářství – výsledky budou prezentovány na
A. Klocová
sněmu SOJ v červnu.
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.
Schůzka s představiteli gminy Istebna proběhla – polští sousedé tuto
problematiku dosud neřešili. Vedení Istebné žádá více informací o postupu
při likvidaci invazních druhů rostlin. Bez spolupráce s Istebnou nebude
likvidace na území regionu Jablunkovska dost účinná.
Mapování aktuálního stavu cyklo odpočívek v regionu SOJ. Proběhla inventarizace stavu. Ve špatném stavu se nachází odpočívka Pod Bahencem v
Písku. Ostatní jsou ve více méně zachovalém stavu.
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SNĚM STAROSTŮ BERE NA VĚDOMÍ
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Program jednání
Příchod Staňo, celkem hlasujících 12.
Kontrolu usnesení
Spolufinancování revitalizace odpočívky Pod Bahencem z rozpočtu SOJ.
Příchod J. Hamrozi, celkem hlasujících 13.
Vydání společného propagačního materiálu SOJ – stolní kalendář pro rok 2018.
Rozšíření služeb CSS o klíčovou aktivitu administrace veřejných zakázek.
Odchod V. Dyrčík, celkem hlasujících 12.
Dohodu o provedení práce s paní Danou Mruzkovou – instruktorka na
Mezinárodním dětském táboře na Trojmezí.
Dohodu o provedení práce s paní Andreou Frankovou – instruktorka na
Mezinárodním dětském táboře na Trojmezí.
Dohodu o provedení práce s paní Zdenkou Lipowskou na zajištění účetnictví SOJ
a běžících projektů.
Dohodu o provedení práce s paní Zuzanou Bazgierovou na zajištění
administrativního chodu SOJ a zajištění organizačních záležitostí mezinárodního
dětského tábora na Trojmezí.

Informace R. Pavlinové o postupu při přípravě žádosti o dotaci na pořízení
domovních ČOV.
Informace p. Petra Rathouského o postupu při likvidaci invazních druhů rostlin.
Prezentaci Ing. Vymětala, DrSc. - marketingové a komunikační strategie obce.
Zprávu o činnosti CSS.
Termín příštího jednání SOJ: 25. 8. 2017 v Písečné, 15. 9. 2017 v Hrčavě.

SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
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úkol
Oficiálně požádat obec Istebnou o spolupráci při likvidaci křídlatky.
Zmapovat stav cyklo odpočívek a venkovních cyklomap v obcích SOJ.
Zajistit zpracování dodatku ke stanovám SOJ z důvodu změny sídla SOJ.
Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z regionu.
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Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí
INFORMACE Z REGIONU
- Host jednání P. Rathouský – seznámil starosty se svými dlouholetými zkušenostmi při postupu
likvidace invazních druhů rostlin. Má licenci na likvidaci, každých 5 let je proškolován. Na jednání SOJ
je nutné dohodnout postup při plošné likvidaci křídlatky s ostatními dotčenými orgány. Náklady na
likvidaci budou hrazeny obcemi podle % zasažení území. Firma Digis k tomu připravuje podklady.
- Renata Pavlinová – informovala starosty o postupu při přípravě žádosti o dotaci na pořízení
domovních ČOV. Příprava samotné žádosti je velice komplikovaná a zdlouhavá. Celková alokace výzvy
je 10 mil. Kč. Udržitelnost projektu je 10 let. Každý rok je nutné podávat monitorovací zprávu. Zájem
ze strany občanů byl velký, 124 ČOV. Cena jedné čističky se pohybuje od 70.000 Kč bez DPH.
- Host jednání, Ing. D. Vymětal, DrSc. – seznámil starosty s nabídkou komunikačních strategií pro obce.
- Mgr. Kateřina Huczalová, specialista týmu CSS, informovala o činnosti CSS za poslední období:
poskytování odborného poradenství (monitoring dotačních titulů, projektové poradenství, odborné
konference a semináře), vzdělávání v požadovaných oblastech veřejné správy), iniciace, příprava a
realizace projektů meziobecní spolupráce, webové stránky DSO (aktualizace údajů za CSS), propagace
CSS a nabídka jeho služeb, školení personálu CSS.
Nová agenda pro CSS
CSS provádělo u všech členských obcí kontrolu zveřejnění dokumentů vyplývající 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.
Informační zpravodaj
Příprava 3. Info. zpravodaje. Starostové byli informováni o návrhu obsahu a vyzvání k připomínkám.
Facebook
CSS pokračuje v propagaci svých aktivit i akcí pořádaných na Jablunkovsku na vytvořeném profilu
Mikroregion Jablunkovsko na sociální síti Facebook a využívá profil pro navození jednotné
marketingové propagace mikroregionu a vytváření komunikačních sítí.
Prezentace CSS
CSS zpracuje informaci o své činnosti a přínosech za období počátku své činnosti do konce 7/2017
v rozsahu cca A4 pro účely zveřejnění v obecních zpravodajích.
Projekty meziobecní spolupráce (MOS)
Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace (Nýdek,
Jablunkov) – čeká se na stanovisko ŘO.
Vybudování chodníku spojujícího obce Bystřice a Nýdek – projekt je ve fázi příprav žádosti o dotaci.
Biologicky rozložitelný odpad III. – byly zahájeny přípravy na veřejnou zakázku na kompostéry.
Bezpečná cesta obcemi Bukovec a Písek – do konce měsíce června se očekává vyjádření náměstka
hejtmana Ing. Jakuba Unucky, MBA.
Do zásobníku projektů MOS byl přidán projekt: Bystřice-Nýdek-Vendryně UPHILL MTB Beskydy.
Starostové schválili realizaci projektu Jednotná propagace mikroregionu SOJ - kalendář na rok 2018.
Analýza svozu KO na Jablunkovsku
Starostům byla předána Analýza svozu KO na Jablunkovsku.
Kotlíkové dotace MSK - 2. výzva
CSS se zúčastnilo semináře pro zástupce obcí a měst dne 2. 6. 2017 a již funguje jako kontaktní místo
pro občany ve věci „Kotlíkové dotace - 2. výzva“. CSS nabízí občanům mikroregionu zprostředkování
informací a metodickou pomoc při žádání o kotlíkové dotace.
Školení k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích
Proběhne 14. 9. 2017 v kinosálu jablunkovské radnice. Školitel JUDr. Kubánek, cena (6 hodin) cca 15
tis. Kč bude rozpočítána jednotlivým zúčastněným obcím dle počtu účastníků. Náklady na možné
občerstvení budou připočítány ke zbylým nákladům na školení a rozpočítány mezi zúčastněné obce.
Probíhá evidence zájemců o školení, aktuální počet 47 + 2 (CSS).
Nová KA projektu „Veřejné zakázky“
Starostové byli informováni o ročním navýšeni spoluúčasti SOJ na projektu v případě podepsáni
dodatku ke smlouvě. Tyto náklady byly rozpočítány na jednotlivé obce dle počtu obyvatel. Proběhla
diskuse a hlasování o rozšíření agendy CSS. SOJ klíčovou aktivitu „Veřejné zakázky“ schválilo.

Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí
Likvidace křídlatky
Předseda SOJ informoval o průběhu schůzky se starostou obce Istebna. SOJ rozhodlo o zaslání obci
Istebna oficiálního dopisu s popisem problematiky a žádostí o spolupráci ve věci likvidace křídlatky.
Přítomný p. Petra Rathouského informoval SOJ o svých dosavadních zkušenostech s fyzickou likvidací
křídlatky, postupech, časovém harmonogramu a o ceně za likvidaci. Projednána byla potřeba
monitoringu oblastí v okolí železnice a komunikací. Předseda SOJ rozhodl o naplánování schůzky
s Povodím Odry, Lesy ČR a SŽDC s cílem zjistit jejich možnosti ve větší součinnosti v likvidaci křídlatky.

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

příloha: prezenční listina

