Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 35. zasedání sněmu starostů,
konaného 25. 8. 2017 v Písečné - Výletiště
KONTROLA USNESENÍ
úkol
- Pozvat na jedno z dalších jednání SOJ kandidáta na prezidenta J. Drahoše.
Starostové se s prof. Drahošem sejdou v termínu, který určí jeho tým.
Termín může být i mimo jednání sněmu starostů SOJ.
- Schůzka s představiteli gminy Istebna. Vedení Istebne žádá více informací o
postupu při likvidaci invazních druhů rostlin.
- Zpracování dodatku ke stanovám SOJ – změna sídla. Změna by měla být
platná k 1. 1. 2018.
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Program jednání
Kontrolu usnesení
Setkání s prof. Drahošem i mimo termín jednání sněmu SOJ.
Předfinancování projektu BRKO III. v rámci jednotlivých obecních rozpočtů.
Realizaci přípravy projektového záměru „Běžecké závody v regionu – pořízení
vybavení atd.“

Zprávu o činnosti CSS.
Termíny jednání SOJ: 15. 9. Hrčava, 21. – 22. 9. Školení v rámci projektu
„Profesionalizace VS obcí na území Jablunkovska“ v Ostravici.

SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
úkol
1/35 Připravit návrhy na nominace pro „Alej Dobra“ v Hrádku. Výsadba
stromků proběhne v listopadu 2018.
2/35 Zpracovat model pro působení metodika (pověřence) pro region
v rámci realizace novely zákona o ochraně osobních údajů.
1/32 Oficiálně požádat obec Istebnou o spolupráci při likvidaci křídlatky.
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
- Host jednání J. Michalik – informoval starosty o anketě „Strom roku 2017“. Do finále hlasovací ankety
je zařazen i jilm horský (Bukowiecki starzik). V souvislosti s anketou „Strom roku“ starostové také
diskutovali o možnostech ozelenění obcí, získávání finančních prostředků a také o návrhu vydat
publikaci o chráněných rostlinách v regionu Jablunkovska.
- R. Borski a Z. Bazgierová – podali informace o dosavadním průběhu realizace projektu BRKO III. –
nákup kompostérů. Byla vybrána vítězná nabídka na dodávku kompostérů do obcí.
- Zpráva o činnosti CSS
Manažerka CSS informovala o činnosti CSS za poslední období: poskytování odborného poradenství,
vzdělávání v požadovaných oblastech veřejné správy, iniciace, příprava a realizace projektů meziobecní spolupráce, webové stránky DSO, 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. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech zemních rozpočtů. O výsledku kontroly byly obce informovány.
- Informační zpravodaj č. 3
CSS připravuje návrh 3. Informačního zpravodaje, který bude obsahovat informace o proběhlých,
aktuálních a připravovaných akcích, událostech a projektech. Do 30. 9. 2017 bude umístěn na
internetových stránkách SOJ a rozeslán mailem starostům členských obcí SOJ.
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Úkoly:
1. Sezónní aktualita jako úvodní článek. Z: RB
2. Propagace obecních aktivit. Z: Členské obce SOJ
Přehled poskytovatelů veřejných služeb na a pro území mikroregionu
Je umístěn na webu SOJ, CSS nyní provádí jeho pravidelnou aktualizaci 2x ročně.
Facebook
CSS pokračuje v propagaci svých aktivit i akcí pořádaných na Jablunkovsku na vytvořeném profilu
Mikroregion Jablunkovsko na Facebooku a využívá profil pro navození JVS propagace mikroregionu.
Prezentace CSS
CSS zpracovalo formou rozhovoru informaci o své činnosti a přínosech za 1. rok činnosti pro účely
zveřejnění v obecních zpravodajích, na webu SOJ a FB Mikroregion Jablunkovsko.
Projekty meziobecní spolupráce (MOS)
- Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace
(Nýdek, Jablunkov) – bude realizováno Obcí Nýdek z vlastních zdrojů jako vlastní projekt.
- Vybudování chodníku spojujícího obce Bystřice a Nýdek – připravuje se PD pro ÚR, následovat
bude příprava žádosti o dotaci ze SFDI.
- Biologicky rozložitelný odpad III. – proběhlo VŘ na dodavatele kompostérů na bioodpad
- Bezpečná cesta obcemi Bukovec a Písek – chybí vyjádření náměstka hejtmana p. Unucky
- UPHILL MTB Beskydy – projekt mikroregionu Bystřice-Nýdek-Vendryně proběhl v 7-8/2017
- Jednotná prezentace mikroregionu – Kalendář 2018 „Srdce Beskyd Jablunkovsko“ dvoutýdenní,
náklad 1200 ks, cena 40 Kč/ks vč. DPH, byly vybrány prioritní akce obcí SOJ.
Úkoly pro členské obce SOJ:
1. CSS obcím rozešle tabulku s přehledem obecních akcí na Jablunkovsku v r. 2018 s žádostí o jejich
aktualizaci a doplnění včetně termínu konání.
2. Zaslat na CSS fotografii vytipované obecní akce s názvem a stručným popisem (celkem 27 fotografií
v kalendáři).
Běžecké závody v regionu – CSS připravuje projektovou žádost k podání do FMP Euroregionu Těšínské
Slezsko na jaře 2018.
Kotlíkové dotace MSK - 2. výzva
CSS funguje jako kontaktní centrum pro občany formou poradenství i pomoci při zadání žádosti o
dotaci do systému pro příjem žádostí.
Školení k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích
Datum a místo: 14. 9. 2017, 7.45 - 15.15 Jablunkov – kinosál radnice. Školitel: JUDr. Kubánek. Náklady
budou rozpočítány mezi obce dle počtu účastníků.
Nová KA projektu „Veřejné zakázky“
CSS absolvovalo vstupní 4denní školení, další školení budou následovat.
Likvidace křídlatky
14. 7. 2017 proběhlo v Hrádku jednání se zástupci Povodí Odry, Lesy ČR a SŽDC s cílem zjistit jejich
možnosti větší součinnosti při likvidaci křídlatky. Petr Rathouský provedl fyzickou likvidaci na území
Hrádku a Návsí. Projednána byla potřeba monitoringu oblastí v okolí železnice a komunikací. ŘSD,
velmi zanedbatelná plocha na Jablunkovsku bude likvidována ještě letos, SSMSK bude spolupracovat.
Psi – povinné čipování
30. 6. 2017 přijali poslanci zákon o povinném čipování psů od 6 měsíců věku od r. 2020, a to v rámci
novely veterinárního zákona, a měl by být zřízen a veden jeden centrální registr psů.
Pojištění odpovědnosti CSS
Manažerka CSS informovala o vhodnosti sjednání pojištění odpovědnosti pracovnic CSS v souvislosti
s poskytováním odborného poradenství, zpracováním žádostí o dotaci, administraci VZ apod. Jediné
zjištěné pojištění odpovědnosti za škodu související s těmito aktivitami sjednává Česká pojišťovna, a.s.
Úkol pro CSS: získat od ČP, a.s., návrh pojistné smlouvy (limit 3 mil. Kč).
Odborný seminář Zákon o střetu zájmů a související předpisy
Seminář v rozsahu hodiny pro obce, města a DSO nabízí manažerka CSS a Mikroregionu SeveroLanškrounsko. Je možno realizovat v místě dle požadavku. Z přítomných projevil zájem p. Szotkowski.
R. Borski – představil starostům možnosti při realizaci různých přístřešků a dřevěných staveb v obcích.
Na takovéto stavby je možné získat i finance v rámci podniku Lesy ČR, s. p.
J. Hamrozi – pozval přítomné starosty na akce, které se pořádají v září v Jablunkově a okolí: 7. 9.
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přednáška o Petru Bezručovi, 16. 9. Jabkový den – park za radnicí, 17. 9. Evangelický den – Písek nebo
Návsí, 20. 9. koncert Evy Henychové v Muzeu Bible, 22. 9. koncert SHF – kostel Božího Těla.
R. Pavlinová – vznesla dotaz, jakým způsobem starostové řeší zákaz podomního prodeje v rámci obcí.
Proběhla diskuze, v Jablunkově a Bystřici např. řešeno nařízením o zákazu podomního prodeje.
Starostové také diskutovali o příspěvku na obnovu dřevěného kostelíku v Gutech. Doporučují obecním
zastupitelstvům schválit podporu a příspěvek na obnovu kostela.

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

příloha: prezenční listina

