SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
3. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 30. 1. 2015 v Hrádku – chata Hrádek
KONTROLA USNESENÍ:
-

10/4 dlouhodobý úkol zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální
informace z regionu“.

termín: trvale
-

12/1 dlouhodobý úkol

tajemník
Zajistit distribuci zápisu z jednání Euroregionu Těšínské Slezsko

termín: trvale

tajemník

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

33/3 (pro10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

34/3 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

35/3 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): Vstup obce Písek do dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Jablunkovska.

-

36/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Návrh koncepce na organizaci oslav 20. výročí založení
dobrovolného svazku obcí SOJ.

-

37/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): revokaci usnesení č. 41/344 ze dne 29. 8. 2014 – darovací
smlouva s Policií ČR – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

-

38/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): novou darovací smlouvu s Policií ČR – Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje.

-

39/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Mgr. Dorotou Cibulec na
organizační zajištění závodů Beskydská lyže 2015.

-

40/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Zuzanou Bazgierovou na
zajištění administrativních náležitostí souvisejících s přípravou jednání starostů a na organizační
zajištění závodů Beskydská lyže 2015.

-

41/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Zdeňkou Lipowskou na
přípravu podkladů pro přezkum hospodaření Sdružení za rok 2014 a na zpracování roční
uzávěrky hospodaření Sdružení.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

42/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Zprávu o činnosti Domova sv. Alžběty v Jablunkově.

-

43/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Informace o přípravě strategie MAS Jablunkovsko.

-

44/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Informace o projektu výstavy poutního chrámu na Živčákové
(Turzovka).
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-

45/3 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání sněmu starostů SOJ: 20. 2. 2015
v Písečné.
-

INFORMACE Z REGIONU
R. Wróbel – seznámil ostatní starosty s návrhem prezentace jednotlivých obcí SOJ
prostřednictvím kabelové televize. Vysílání jednotlivých medailónů z obcí bude zahájeno
20. 2. 2015. (Podrobné informace k prezentaci byly starostům odeslány e-mailem.)
Prezentace bude formou rozhovoru se starostou.
Dále starostové diskutovali o přípravě image prospektu. Dle dodané kalkulace grafického
studia bude objednán náklad 3.000 ks v lepené vazbě (200 ks pro každou obec). Jednotlivé
obce dodají text a fotografie pro připravovaný prospekt.
Financování výročí bude řešeno z rozpočtu SOJ, popřípadě bude podpořeno finančními
prostředky z různých dotačních programů.
Starostové také hovořili o školení nebo možném teambuildingu s lektory.
Dále se shodli, že do oslav k výročí SOJ budou zapojeny i děti ze základních škol v regionu.
Jednou z možností je výtvarná forma. Děti by mohly vymalovat podchody u železničních
zastávek nebo podobná místa motivy z regionu Jablunkovska. Námětem by mohly být
odvysílané medailony jednotlivých obcí v kabelové televizi. Toto v průběhu podzimu 2015.

-

Host jednání, D. Vymětal z Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné (Slezská univerzita
v Opavě) přednesl v rámci své prezentace možnosti, jak propojit výuku na fakultě s praxí.
Nabídnul propojení výzkumu a výuky s praxí, ať už ve veřejné správě nebo v rámci
podnikatelské sféry. Spolu se svými studenty jsou pracovníci fakulty schopni zajistit
zpracování strategie obcí, navrhnout metodiku pro MAS, uspořádat semináře, školení pro
nové představitelé samospráv. Studenti mohou také, v rámci bakalářské nebo diplomové
práce,
zpracovat
pro
obce
různé
výzkumy,
atd.
www.iivopf.cz, www.opf.slu.cz
Tajemník MěÚ Jablunkov, Ing. J. Nieslanik, položil dotaz, zda je možné oslovit studenty už při
návrhu dotazníků k šetření daného problému. D. Ćmiel se také ptal, zda je možné oslovit
studenty i při samotném sběru dat např. pro strategii obce.

-

Host jednání, Mgr. R. Ježowiczová, vedoucí odboru SVaZ – seznámila starosty s povinnostmi
obecních úřadů, které pro ně vyplývají ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně
dětí. Dále hovořila o naplňování standardů kvality na tomto úseku. Uvedla hlavní kritéria, která
je nutné splnit, aby mohla být vykonávaná SPOD. Doporučila obcím, aby zpracovaly manuál,
který bude tuto problematiku v dané obci řešit. Uzavření veřejnoprávní smlouvy v tomto
případě není nejideálnější řešení. I tajemník MěÚ Jablunkov se přiklání k variantě vytvoření
metodiky, za pomocí ORP Jablunkov. Metodiku doporučuje i Krajský úřad MSK.
Během diskuze k tomuto bodu se starostové dohodli, že v pracovní skupině Ćmiel, Husarová
vytvoří vzor metodiky pro jednotlivé obce.

-

Hosté jednání – matka představená Domova sv. Alžběty v Jablunkově, Anna Bojková a sestra
Marie Jochymková přiblížily přítomným starostům současnou situací v Domově. Sestry
hovořily o financování domova, o množství žádostí o umístění, dále přednesly prosbu o
spolufinancování domova. K péči o klienty chybí domovu cca 600.000 Kč. Starostové se
budou tímto problémem zabývat na dalších jednáních SOJ. Také vyzvali sestry, aby své
požadavky přednesly i na jednotlivých zastupitelstvech obcí.

-

Host jednání – Ing. D. Sventek, MBA. seznámil starosty s harmonogramem pro nové
programovací období. Nový Integrovaný regionální program bohužel nezahrnuje ROP, došlo
k centralizaci a samotné kraje ztrácí vliv. V rámci nové struktury Evropských fondů bude
možné, aby „kraj“ ovlivnil kam danou výzvu zacílit, jakou oblast pro financování zvolit.
Dále přednesl starostům své podněty pro přípravu strategie MAS Jablunkovsko. Ve své
prezentaci (zaslána e-mailem) například vytknul příliš mnoho cílů, širokou vizi, a další. MAS

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
by se z jeho pohledu měla zaměřit na sociální ekonomiku, lokální produkci, podpořit sociální
podnikání a tradiční řemesla. Také by region měl mít propojující a marketingový prvek.
-

D. Ćmiel – informoval starosty o probíhající přípravě strategie MAS Jablunkovsko (Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020). Uvedl termíny
schůzek jednotlivých pracovních skupin.

-

Host jednání B. Czepczor – podal informace o probíhající stavbě poutního chrámu v Turzovce.

-

J. Hamrozi – připomenul starostům možnost uspořádat školení pro nové zastupitele
v Jablunkově.

-

L. Husarová – navrhla, aby bylo uskutečněno společné výběrové řízení na pasport pozemních
komunikací.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

3/1 krátkodobý úkol Zvážit, zda se další obce SOJ zapojí do aktuální výzvy OPŽP. (kompostéry)

termín: 20. 2. 2015
-

2/1 v plnění

všichni
Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z jablunkovského regionu.

termín: 30. 1. 2015

-

38/3 v plnění Navrhnout různé varianty k oslavám výročí založení SOJ v roce 2015. (28. 4. 2015, 20 let
založení dobrovolného svazku obcí)

termín: 29. 8. 2014
-

předseda, místopředseda

10/4 dlouhodobý úkol
z regionu“.

termín: trvale

...........................................
Mgr. Jan Konečný
předseda Sdružení

všichni
Zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální informace

předseda

