SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
13. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 23. 10. 2015 v Návsí, zasedací síň OÚ

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

-

Projekt „Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad II.“ – byl zhodnocen
dosavadní průběh projektu. Aktuálně jsou dodávány kompostéry, štěpkovače už jsou umístěny
v dotyčných obcích.

-

Nájemní smlouva s obcí Hrčava k přístřešku na Trojmezí bude ukončena na základě darovací
smlouvy, kterou sněm starostů schválí na listopadovém zasedání.

-

Byl odeslán souhlas se zapojením Sdružení obcí Jablunkovska do projektu Centrum společných
služeb obcí, který připravuje Svaz měst a obcí ČR pro DSO.

-

Výzva z OPŽP na mapování invazivních druhů rostlin. – R. Borski podal informace, že žádost
nelze předložit pouze na mapování invazivních druhů rostlin. Návrh projednat situaci v regionu
s Lesy ČR, s. p. a s Povodím Odry, s. p. a dohodnout se na dalším postupu. Také přizvat
zástupce z odboru ŽP KÚ Moravskoslezského kraje a starostu Gminy Istebna.

-

Bylo odesláno vyjádření
Moravskoslezského kraje.

-

Informace k usnesení o revokaci – Běžecké vrcholy 2015.

-

Poděkování všem starostům, kteří se zúčastnili setkání se starosty z Regionu Poodří.

-

Byl vytvořen vzor metodiky, která řeší sociálně právní ochranu dětí v jednotlivých obcích. Je
nutné schválit na jednání rady obce nebo zastupitelstva obce.

-

Dopravní obslužnost v regionu bude od prosince 2015 zajišťovat dopravce ČSAD Vsetín, a. s.
Informace o dohodě o ukončení služeb s dosavadním dopravcem Arriva Morava, a. s. budou
podány jednotlivým obcím v průběhu listopadu 2015.

-

Akce „Jabkový den“ v Jablunkově (září 2015) byla shledána jako úspěšnou. Velká účast ze
strany starostů okolních obcí.

-

Prezentace regionu prostřednictvím image prospektu SOJ do vlaku nebude realizováno
z důvodu vysoké ceny.

poděkování

náměstkovi

hejtmana

p.

Sikorovi

hejtmanovi

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

126/13 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.
(T. Gruszka – příchod po schválení programu, celkem hlasujících 11.)

-

127/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

128/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Revokaci usnesení č. 89/8 ze dne 26. 6. 2015 – žádost o
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu SOJ na rok 2015 na technické vybavení
pro pořádání běžeckých závodů do vrchu „Beskydské vrcholy 2015“ ve výši 10.000 Kč.

-

129/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Revokaci usnesení č. 90/8 ze dne 26. 6. 2015 –
veřejnoprávní smlouvu o poskytnuté dotaci a o vzájemné spolupráci mezi SOJ a panem P.
Tvrzníkem, jako příjemcem dotace.

-

130/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Změnu účelu žádosti o poskytnutí neinvestiční individuální
dotace z rozpočtu SOJ na rok 2015 na zajištění cen pro závodníky, spotřební materiál,
občerstvení apod. pro pořádání běžeckých závodů do vrchu „Beskydské vrcholy 2015“ ve výši
10.000 Kč.

-

131/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Veřejnoprávní smlouvu o poskytnuté dotaci a o vzájemné
spolupráci mezi SOJ a panem P. Tvrzníkem, jako příjemcem dotace.

-

132/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu č. 15240064 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci OPŽP.

-

133/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Příjem dotace ve výši 336.749,05 Kč a dále 5.724.733,85 Kč
na projekt „Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad II.“.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

134/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Prezentaci Ing. M. Krejčího týkající se cyklistické dopravy
v regionu Jablunkovska.

-

135/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 4): Prezentaci a informace k zajištění biologické likvidace
odpadů (potravinářský olej) do obcí.

-

136/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Informace k projektu plavání rodičů s dětmi v roce 2016
v Bystřici.

-

137/13 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Nominaci osobností regionu Jablunkovska pro projekt
rozšíření Aleje Dobra v Hrádku.
(M. Macurová - odchod z jednání, celkem hlasujících 10.)

-

138/13 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Výčet oblastí podporovaných v rámci projektu „Efektivní
naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ v procesu komunitního plánování
sociálních služeb na území regionu.

-

139/13 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ, 27. 11. 2015 v Košařiskách –
Hostinec Nad Kopytnou.

INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, Ing. M. Krejčí, ze společnosti Haskoning DHV CZ, spol. s r. o. seznámil starosty
se situací v rámci využívání cyklistické dopravy v regionu, ale i ve městě Jablunkov. Zhodnotil
výsledky průzkumu v Jablunkově, apeloval na využívání cyklodopravy a zároveň připomenul,
aby obce pamatovaly na vytvoření podmínek a zázemí pro cyklisty ve městě, v obci.
Vyzvednul největší problémy v regionu. Navrhnul obcím zřídit funkci cyklokoordinátora, dále

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
zprovoznění internetových stránek s informacemi pro cyklisty, oslovit České dráhy, a. s. a
zřídit půjčovnu kol, přepravu kol v autobusech. Doporučil využívat k propagaci cyklistické
dopravy Den Země, Týden mobility, spolupracovat s Městskou policií, atd.
-

Host jednání, zástupce společnosti EKO PF, Ing. A. Juchelka – prezentoval starostům
možnost zajištění bezplatné služby pro obce, likvidace odpadů – potravinářského oleje.

-

Host jednání, Bc. L. Zatloukal, zástupce Školícího a výcvikového centra Asklépios z. s. –
seznámil starosty s novým projektem plavání rodičů s dětmi, který bude realizován od roku
2016. Poprosil, aby starostové předali v obcích informace o tomto projektu a aby zvážili svou
finanční spoluúčast. Vyjádření je nutné zaslat do konce roku 2015.

-

J. Konečný – připomenul starostům konec udržitelnosti projektu „Vybavení veřejných
prostranství pro turisty“, pořízený mobiliář bude převeden do majetku jednotlivých obcí.

-

R. Borski – seznámil starosty s projektem o rozšíření Aleje Dobra, který by chtěli uskutečnit
manželé Rychtárkovi. Každý rok by byly vysazeny tři stromky za tři nominované osobnosti
z regionu. Financovat se bude pouze tabulka se jménem dané osobnosti – obec, ve které má
dotyčný trvalé bydliště. Realizace zhruba v polovině listopadu 2015.

-

D. Ćmiel – informoval o blížící se finanční konferenci v Praze, 9. – 10. 12. 2015.

-

J. Hamrozi, D. Ćmiel – podali výstupy z jednání s Mgr. Vránou z KÚ MSK ke komunitnímu
plánování sociálních služeb na Jablunkovsku. K dispozici bude metodik z KÚ pro obce ORP
Jablunkov.

-

L. Husarová – podala informace o možnosti el. aukce na dodávku silové elektřiny. Předběžně
se opět zapojí obce Bukovec, Hrádek, Návsí, Nýdek a Písečná.

-

D. Ćmiel – informoval starosty o jednání SPOV v Kuníně. Je přislíbena dotace z KÚ MSK
v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK pro rok 2016 ve výši 20
mil. Kč. (bylo navýšeno z původně plánovaných 8 mil. Kč) Také tlumočil návrh z jednání, aby
se obce zdejšího regionu zapojily do soutěže Vesnice roku.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

13/1 krátkodobý úkol
termín: 27. 11. 2015
-

3/1 splněno
termín: trvá
-

předseda

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

-

Konzultovat zdvojené cyklistické značení v regionu Jablunkovska.

2/1 v plnění
termín: trvale

všichni starostové
Vytvořit vzor pro metodiku řešící SPOD v jednotlivých obcích.
D. Ćmiel, L. Husarová
Aktivně spolupracovat s ústavními činiteli, kteří pocházejí z jablunkovského regionu.
předseda, místopředseda

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

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

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

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

předseda

