Sdružení obcí Jablunkovska dobrovolný svazek obcí

Usnesení a zápis 37. zasedání sněmu starostů,
konaného 27. 10. 2017 v Milíkově – multifunkční místnost OÚ
KONTROLA USNESENÍ
úkol
- Zpracování dodatku ke stanovám SOJ – změna sídla k 1. 1. 2018.

zodpovědný
CSS, Z. Bazgierová

termín
v řešení
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SNĚM STAROSTŮ BERE NA VĚDOMÍ
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Program jednání.
Kontrolu usnesení.
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok 2017.
M. Czepczorovou jako garanta pro zpracování plánu nakládání s BRO na
Jablunkovsku.
Odchod: Konečný, Ćmiel, Wróbel, celkem hlasujících 10
Záměr vyhlásit společné výběrové řízení na zajišťovatele svozu KO na území SOJ.

Informace p. Anderse (Marandis, s.r.o.) o nové e-aukci na dodávku energií.
Informace Ing. R. Václavkové k přípravě Strategie regionu Jablunkovsko.
Zprávu o činnosti CSS.
Termíny jednání SOJ: 24. 11. v Košařiskách, 21. 12. ve Vendryni.

SNĚM STAROSTŮ UKLÁDÁ
úkol
zodpovědný
1/37 Definovat významné osobnosti regionu Jablunkovska k polostrukturostarostové
vaným rozhovorům k tvorbě Strategie regionu Jablunkovsko.
2/37 Zajistit vstupní podklady pro společnou veřejnou zakázku na svoz
CSS
komunálního odpadu na Jablunkovsku.
2/35 Zpracovat model působení pověřence pro ochranu osobních údajů pro
členské obce SOJ v souladu s připravovaným zákonem o zpracování
CSS
osobních údajů.
3/29 Zajistit zpracování dodatku ke stanovám SOJ z důvodu změny sídla SOJ.
CSS
2/1 Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z regionu.
Vedení SOJ

termín
24. 11. 2017
21. 12. 2017
31. 1. 2018
v řešení
trvale

INFORMACE Z REGIONU
- Starostka E. Kawuloková s místostarostou J. Šustkem přivítali přítomné prezentací o obci Milíkov.
- Host jednání, Bc. M. Anders – nabídnul starostům možnost e-aukce energií (elektřina, plyn) pro
období 2018-2019. Dalšího kola se opět zúčastní obce Bukovec, Dolní Lomná, Hrádek, Návsí, Nýdek,
Písečná a Vendryně.
- Ing. R. Václavková – prezentovala návrhy termínů a postup při tvorbě nového strategického
dokumentu mikroregionu Jablunkovsko (viz prezentaci).
- R. Borski – informoval o odpovědi obce Istebna na dopis k likvidaci křídlatky na území PL. Istebna
nemá zmapováno zasažené území a nemá finance na likvidaci. SOJ Istebnou požádá, aby zajistila
alespoň monitoring zasaženého území.
- J. Hamrozi – informoval starosty o ukončení projektu Místní akční plány ve školství. Finální dokumenty
byly zaslány jednotlivým obcím ke schválení. Během listopadu budou obce informovány o výši
spolupodílu dle počtu žáků v ZŠ a MŠ. Dne 15. 11. 2017 bude vyhlášená výzva na MAP II. Je na
zváženou, zda nositelem bude opět ORP Jablunkov. Podrobnosti budou prezentovány 24. 11. 2017.
- Zpráva o činnosti CSS:
Pohřebnictví: Novela zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví nabyla účinnosti 1. 9. 2017, do 3 let musí
obce povinně aktualizovat Řád veřejného pohřebiště. S Ing. Vokem z KÚ MSK konzultováno. Vzorový
řád Ing. Vok zpracuje a rozešle obcím MSK.
GDPR: Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
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pohybu těchto osob (dále jen GDPR). CSS se zúčastnilo školení k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů + GDPR. Doporučení pro obce: provést audit osobních údajů (CSS zpracuje a rozešle
obcím rozsah revize).
Elektronizace a digitalizace ve VS: Příklad dobré praxe: Nové Město na Moravě. Průhledné
hospodaření města – rozklikavací rozpočty, transparentní účty, smlouvy, podklady pro zastupitelstvo,
VZ, video kanál, sociální sítě atd. CSS zjistí náklady na pořízení a provoz rozklikávacího rozpočtu.
Nabídka spolupráce odd. dozoru Ostrava odboru VS, dozoru a kontroly MV ČR, Mgr. Josef Zich:
Konzultace, příprava stanovisek, prezentace vybraných témat. Pozván na příští jednání SOJ.
Odpady (oběhové hospodářství): Příklad dobré praxe Prostřední Bečva.
Svoz KO na Jablunkovsku: Příprava skupinové veřejné zakázky (bez Jablunkova).
Monitoring dotačních titulů: Program obnovy a rozvoje venkova 2018, Dotační titul č. 5 Podpora
obnovy místních komunikací (informace rozeslána mailem).
Web DSO: provedeny úpravy, aktualizace údajů, oprava a sjednocení informací o projektech SOJ.
Informační zpravodaj č. 3: rozeslán starostům členských obcí SOJ ke zveřejnění na webech obcí.
Zveřejnily pouze Bukovec, Hrádek, Košařiska, Mosty u Jablunkova. Bylo dohodnuto, že jednotlivé obce
vytisknou pár kusů a budou je distribuovat např. do knihoven, čekáren apod.
Jednotná prezentace mikroregionu – Kalendář 2018 „Srdce Beskyd Jablunkovsko“: Grafický návrh
bez připomínek, zaslán do tisku, předpoklad dodání: přelom 11-12/2017.
Běžecké závody v regionu: Projektová žádost v přípravě k podání do FMP Euroregionu Těšínské
Slezsko na jaře 2018. Časomíra: SW + obsluha.
Protidrogový vlak 2018 : Zaslána nabídka, cena 108 tis. Kč při navýšené kapacitě. Závěr: Neschváleno.
Školení – nabídka JUDr. Kubánka Možný termín: 15. nebo 16. 3. 2018. Z mnoha témat byla vybrána
tato: Právní minimum starosty a Jednání a usnášení orgánů obce. Náklady: DoPP 9 500 Kč + CN +
občerstvení (celkem cca 20 tis. Kč) budou rozpočítány obcím dle počtu účastníků.
Likvidace křídlatky: Letos provedena likvidace na území Bukovce, Hrádku, Návsí. 2018 plánuje
Bystřice. SOJ obdrželo odpověď obce Istebna. Od roku 2018 bude území Olše v úseku Návsí-Vendryně
vyhlášena národní přírodní památkou v péči AOPK ČR, což zajistí prostředky na likvidaci křídlatky.
Kotlíkové dotace MSK - 2. výzva: CSS funguje jako kontaktní centrum pro občany, stále možno žádat
(alokace nevyčerpána).

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

příloha: prezenční listina

