SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
14. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 27. 11. 2015 v Košařiskách, Hostinec Nad Kopytnou

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

-

Dopravní obslužnost v regionu od prosince 2015 – průběžně řešeno s obcemi, dohoda o
ukončení služeb s dosavadním dopravcem, řeší p. Dorotíková.

-

Likvidace odpadů – potravinářského oleje, společnost EKO PF. Nabídku zajištění této bezplatné
služby pro obce prozatím řeší Jablunkov, Hrádek, Nýdek, Písek, Písečná, Vendryně.

-

Nabídka zájmového sdružení Asklépios byla prezentována v jednotlivých obcích.

-

Průběžně se řeší e-aukce, nákup energií. Podklady jsou zasílány, akci zastřešuje obec Návsí.

-

Jednání o cyklotrasách v regionu – úkol trvá.

-

Starostové byli informováni o průběhu projektu BRKO II. – byly uhrazeny faktury za dodávku
štěpkovačů a kompostérů.

-

Mapování likvidace invazivních druhů rostlin. – téma bude projednáváno v lednu 2016, na
jednání SOJ za účasti zástupců z podniků Lesy ČR s. p., Povodí Odry, s. p. a zástupců MSK a
Gminy Istebna.

-

Starostům budou předány protokoly o převodu majetku do vlastnictví obce, konec udržitelnosti
projektu „Vybavení veřejných prostranství pro turisty“, který se realizoval v roce 2009.

-

Pozvánka na VH SPOV – 17. 12. 2015, Velká Polom.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

140/14 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

141/14 (pro 9, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

142/14 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Žádost obce Milíkov o vstup do dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Jablunkovska, s účinností od 1. 1. 2016.
(J. Szotkowski – příchod, celkem hlasujících 10.)

-

143/14 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Darovací smlouvu s obcí Hrčava na darování přístřešku na
Trojmezí, viz příloha.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

144/14 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Aktuální informace senátora P. Gawlase k tématice RUD a
rozdělení finančních prostředků obcím a krajům v roce 2016 a v roce 2017.

-

145/14 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Prezentaci projektového týmu MAS Jablunkovsko o
dotačních možnostech pro obce v roce 2016.

-

146/14 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Orientační spolupodíl obcí v ORP Jablunkov na zapojení do
MAP v oblasti školství.

-

147/14 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Informace J. Hamroziho k provozu nového dopravního hřiště
u ZŠ Jablunkov a informace k financování výuky dětí z okolních základních škol.

-

148/14 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ, 18. 12. 2015, v Horní Lomné.

INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, P. Gawlas, senátor PČR, hovořil se starosty o současném návrhu na rozdělení
financí pro kraje a obce v rámci RUD. V roce 2016 bude pravděpodobně PS schváleno více
prostředků pro kraje. Senátní výbor navrhnul, aby v roce 2017 byl výnos pro obce navýšen na
21,4% (cca o 3 mld. více), takto zpracovaný návrh by měl být schválen PS.
K tématu přidal aktuální informace D. Ćmiel přímo z prohlášení předsedy SPOV Mgr. E.
Kavaly.

-

Tým MAS Jablunkovsko – prezentoval starostům finální podobu alokací přidělených
finančních prostředků pro podporu jednotlivých oblastí (sociální oblast, doplnění sítě cyklotras
a cyklostezek, bezpečnost na komunikacích, atd.). Starostové vyjádřili svou obavu z důvodu
malé finanční alokace, která bude znevýhodňovat některé členy MAS, skupina neziskových
organizací. Celkem je pro programovací období 2014 – 2020 v rámci MAS možné čerpat 64
mil. Kč. (46 mil. v rámci programu IROP, 18 mil. v rámci programu PRV)

-

J. Hamrozi – seznámil starosty s aktuálním průběhem projektu MAP. Také starosty informoval
o zprovoznění nového dopravního hřiště u ZŠ v Jablunkově. Budou zde organizovány
dopravní soutěže a výuka pro děti i z okolních základních škol. Dne 7. 12. 2015 ve 14 hodin
proběhne
setkání
se
zástupci
všech
okolních
ZŠ
přímo
na
hřišti.
Informoval o financování výuky žáků, v rámci rozpočtu MěÚ Jablunkov, dále formou příspěvku
od krajské pobočky Besip. Financování výuky žáků z jiných základních škol by mohlo probíhat
formou příspěvku od dané příspěvkové organizace, popřípadě obce.

-

J. Konečný – informoval starosty o připravovaném rozpočtu hospodaření SOJ na rok 2016.
Dále připomenul, že v roce 2016 pořádá SOJ Mezinárodní dětský tábor na Trojmezí. Ve
středu, 2. 12. 2015 proběhne tradiční setkání bývalých starostů v Hrádku, U Burého.
Dne 14. 12. 2015 se sejde kontrolní komise SOJ (v prostorách IC Jablunkov).
Také poděkoval za realizaci projektu „Krajina mikroregionu Bystřice – Vendryně – Nýdek
očima mladé generace“ Romanu Wróblovi.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

14/1 krátkodobý úkol
Rozhodnout se, které obce budou čerpat z prezentovaných záměrů projektů
dle podporovaných oblastí v MAS Jablunkovsko.
termín: 18. 12. 2015

předseda

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

13/1 krátkodobý úkol
termín: 18. 12. 2015
-

2/1 v plnění

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

termín: trvale

-

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.

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

