SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
12. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 4. 9. 2015 v Písku, hotel Polanka

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

Vytvoření vzoru pro metodiku řešící sociálně právní ochranu dětí v jednotlivých obcích. – řeší
pracovní skupina D.Ćmiel, L. Husarová.
Na vytvoření metodiky se podílí tým MOS ORP Jablunkov ve spolupráci s odborem sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Jablunkov.

-

Změna stanov RSTS – nové stanovy zhotoveny. Situace v SMOOK se neustále vyvíjí.
V průběhu letních měsíců byl stanoven termín nástupu nového vedení RSTS.

-

Během prázdnin proběhlo setkání s partnery z Powiatu Krapkowice, dále se představitelé SOJ
sešli s partnery přímo v Krapkowicích. Byl uveden nový propagační film, který vznikl v rámci
společného projektu. Nositelem projektu byl Powiat Krapkowice.
Na schůzkách bylo projednáváno také možné ukončení spolupráce.

-

Proběhl mezinárodní dětský tábor na Trojmezí (16. 7. – 23. 7.) v Istebné. V roce 2016 je
pořadatelem SOJ.

-

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na závody „Beskydské vrcholy 2015“ – R. Pavlinová
přednesla dotaz pana Marszálka, proč není Běh na Kozubovou zařazen do série „Beskydské
vrcholy 2015“. Dále se diskutovalo k poskytnuté účelové dotaci.

-

K dopravní obslužnosti bude svolána schůzka na MěÚ v Třinci.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

112/12 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.
(P. Staňo – příchod po schválení programu, celkem hlasujících 14.)

-

113/12 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

114/12 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok
2015, viz příloha.
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-

115/12 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Kupní smlouvu se společností Chlebiš, s. r. o., se sídlem
Hrnčířská 266/14, Hlučín, na pořízení štěpkovačů v rámci projektu „SOJ – biologicky rozložitelný
odpad II.“

-

116/12 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Kupní smlouvu se společností Elkoplast CZ, s. r. o., se
sídlem Štefánikova 2664, Zlín, na pořízení kompostérů v rámci projektu „SOJ – biologicky
rozložitelný odpad II.“

-

117/12 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o výpůjčce kompostérů (objem 900 l) mezi SOJ a
občany obcí, které se účastní projektu BRKO II. a zároveň pověřuje starosty zúčastněné obce
k podpisu této smlouvy.

-

118/12 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o výpůjčce kompostérů (objem 5.100 l) mezi SOJ a
obcemi, které se účastní projektu BRKO II.

-

119/12 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o výpůjčce štěpkovačů mezi SOJ a obcemi, které
se účastní projektu BRKO II.

-

120/12 (pro 10, proti 0, zdržel se 4): Doporučení, aby se žadatelem-nositelem projektu MAP pro
školství v období 2016 – 2023 stalo ORP Jablunkov.
(M. Czepczorová – odchod, M. Paduch – příchod, celkem hlasujících 14)

-

121/12 (pro 13, proti 0, zdržel se 1): Zapojení SOJ do výzvy č. 11 z OPŽP 2014 – 2020 na
mapování invazivních druhů rostlin.

-

122/12 (pro 12, proti 1, zdržel se 1): Vyjádření poděkování náměstkovi hejtmana MSK p. Martinu
Sikorovi za podporu aktivit v regionu Jablunkovska.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
(M. Czepczorová – odchod, celkem hlasujících 13)
-

123/12 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Akční plán MOS ORP Jablunkov a administrativní podporu
obcí Sdružení obcí Jablunkovska.
(M. Paduch – příchod, celkem hlasujících 14)

-

124/12 (pro 10, proti 0, zdržel se 4): Informace, týkající se MAP pro školství v období 2016 –
2023.

-

125/12 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): termíny příštích jednání SOJ: 23. 10. 2015 Návsí,
27. 11. 2015 Košařiska, 18. 12. 2015 Bocanovice.

INFORMACE Z REGIONU
-

Hosté z týmu MOS ORP Jablunkov, Mgr. H. Vallová, Bc. M. Škanderová – shrnuly dosavadní
činnosti v rámci realizace MOS. Byl vytvořen zásobník jednotlivých projektů, které mohou být
realizovány. Popsaly nový projekt „Administrativní podpora obcí“, který by mohl startovat
v průběhu dubna r. 2016.

-

T. Műllerová, vedoucí odboru ŠaK MěÚ Jablunkov, prezentovala starostům MAP pro školství
v období 2016 – 2020. Jedná se o strategický plán pro ORP, pokud nebude vytvořen, nebude
možné žádat o dotace v oboru školství. Za jednu ORP bude odevzdán jeden projekt. Nositel
projektu (žadatel) získá 1,5 úvazku. Starostové diskutovali, kdo se stane nositelem projektu.
Předala starostům informaci o plánované návštěvě prezidenta ČR v regionu, která se
uskuteční 23. 9. 2015. Je připravováno setkání se starosty.
J. Konečný – informoval starosty o průběhu projektu „Sdružení obcí Jablunkovska - Biologicky
rozložitelný odpad II.“ Dále připomenul úkol z minulé SOJ, připravit přehled projektových
záměrů v jednotlivých obcích pro čerpání prostředků v rámci MAS Jablunkovsko. – projektové
návrhy na cyklotrasy v jednotlivých obcích. – byl zpracován Generel cyklistické dopravy,

-
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v Jablunkově probíhá anketa k cyklistické dopravě, její výstupy budou prezentovány na
říjnovém zasedání SOJ panem Ing. M. Krejčím, Haskoning DHV CZ.
Dále starostové diskutovali o záměru obce Milíkov, vstoupit do dobrovolného svazku obcí
SOJ.
Předseda SOJ podal starostům informaci o spuštění nových webových stránek regionu
Jablunkovska, www.jablunkovsko.cz.
-

D. Ćmiel – připomenul starostům termín jednání Valné hromady MAS Jablunkovsko, 21. 9.
2015, v 16 hodin, v zasedací síni obecního úřadu Bystřice. Účast je nutná, bude projednána
úprava stanov a schválena strategie MAS. Podal informace o nové výzvě v rámci OPŽP na
mapování invazivních druhů rostlin. Žádost vyžaduje 15% spoluúčast.

-

R. Wróbel – vyjádřil poděkování starostům, kteří se zúčastnili dožínkové slavnosti v Gutech,
na které proběhlo rozloučení s generální konzulkou Polské republiky v Ostravě, paní Annou
Olszewskou.

-

R. Pavlinová – pozvala přítomné na tradiční folklórní slavnosti Slezské dny, 5. – 6. 9. 2015,
navrhla vyjádřit poděkování náměstkovi hejtmana, p. M. Sikorovi, formou dopisu.

-

P. Staňo – informoval starosty o plánované konferenci se zástupcem MSK, zástupci
Žilinského kraje na Hrčavě, které se uskuteční 26. 9. 2015 v 10 hodin. Odpoledne proběhne
tradiční „gastrofestival a bierfest“. V neděli, 27. 9. 2015 proběhne na Trojmezí zahájení
evropské turistické akce evropské pochody „Eurorando 2016“. 1. 10. 2015 se na území
Hrčavy a okolí odehraje cvičení IZS mezinárodního charakteru.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

8/1 krátkodobý úkol
Připravit přehled projektových záměrů v jednotlivých obcích pro
čerpání prostředků v rámci MAS Jablunkovsko.
termín: trvá

-

6/1 splněno

všichni starostové
Zpracovat návrh stanov RSTS.

termín: 29. 5. 2015

3/1 dlouhodobý úkol Vytvořit vzor pro metodiku řešící SPOD v jednotlivých obcích.

-

termín: trvá
-

2/1 v plnění

D. Ćmiel, L. Husarová
Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z jablunkovského regionu.

termín: trvale

-

předseda, místopředseda

10/4 dlouhodobý úkol
z regionu“.
termín: trvale

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

předseda, místopředseda

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

předseda

