SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
15. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 18. 12. 2015 v Mostech u Jablunkova, Motorest U Taufrů

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

-

Jednání o cyklotrasách v regionu – úkol trvá.

-

Starostové byli informováni o jednání ve věci aktualizace stanov SOJ (znovu vstoupení obcí
Milíkov a Písek). Stanovy byly předány k posouzení právníkovi.

-

Byla zhodnocena účast na finanční konferenci starostů v Praze. Konference se mimo jiné
zabývala tématikou RUD, dále sociálního bydlení, registry smluv (povinnost zveřejňování mají
ORP), zaměstnávání pracovníků VPP (možnost zaměstnání na 2 roky).

-

V pátek, 11. 12. 2015 proběhla schůzka v Českém Těšíně, v rámci RSTS. Od 1. 1. 2016
nastoupí do funkce nový výkonný ředitel Sdružení.

-

Ve čtvrtek, 17. 12. 2015 ve Velké Polomi zasedala Valná hromada SPOV. Jednalo se o rozpočtu
SPOV na rok 2016, RUD, členské příspěvky obcí, možnost poskytnutí finančního daru, atd.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

149/15 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

150/15 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.
(P. Staňo – příchod, celkem hlasujících 14.)

-

151/15 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Zprávu kontrolní komise Sdružení obcí Jablunkovska.

-

152/15 (pro 14 proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu hospodaření SOJ.

-

153/15 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Rozpočet hospodaření SOJ na rok 2016.

-

154/15 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Odezvu formou dopisu adresovaného České poště, s. p.,
týkající se zachování poboček České pošty, s. p. v malých obcích, viz příloha.

-

155/15 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Vypracování dodatku č. 4 ke stanovám SOJ a tvorbu nového
znění stanov SOJ.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

156/15 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Prezentované dotační možnosti a finanční alokace
v jednotlivých obcích v rámci projektových záměrů MAS Jablunkovsko.
(M. Paduch – příchod, celkem hlasujících 15.)

-

157/15 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): Předběžný termín konání lyžařských závodů pro děti
základních škol v regionu Jablunkovska, dne 16. 2. 2016.

-

158/15 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ, 22. 1. 2016, Hrádek – centrum
volného času.

INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, Ing. V. Nezval, ředitel HZS MSK informoval starosty o možnostech podpory
hasičských jednotek v roce 2016. V roce 2016 bude možné získat formou dotací od státu
příspěvky na opravy hasičských zbrojnic, nákup cisteren, nákup automobilů, atd. Žádost za
JPO musí být podána prostřednictvím obce. Dále odpovídal na dotazy starostů.

-

Host jednání, P. Hamrozi, ředitel občanského sdružení I4U, představil starostům nový projekt
na Jablunkovsku, „Světové muzeum a knihovna Bible“, které je umístěno ve Starém klášteře
v Jablunkově. Jedná se o unikátní sbírky Biblí, křesťanské literatury, obrazů. Dále představil
historii projektu, současnost a další záměry. Expozice by mohla být umístěna i do dalších
měst (Ostrava, Wisla, Kysucké Nové Mesto, a další). www.muzeumbible.cz

-

Starostové řešili komplikace vzniklé zavedením nového jízdního řádu a vstup nového
dopravce (ČSAD Vsetín) do regionu Jablunkovska. Občané si stěžují na nevyhovující spoje,
do zaměstnání, při cestování do školy, atd. Starostové navrhli pozvat na lednové jednání SOJ
zástupce firmy ODIS, s. r. o. a zástupce krajského úřadu MSK a s předstihem informovat
dotčené orgány dopisem, ve kterém budou zohledněny připomínky občanů k novým jízdním
řádům. K dané problematice se sejde pracovní skupina ve složení: J. Konečný, R. Wróbel, B.
Raszka, J. Hamrozi, M. Czepczorová.

-

Sněm starostů dále řešil problematiku poboček České pošty, s. p. v malých obcích. Stejně
jako na počátku roku 2013 hrozí menším pobočkám pošty zrušení a zřízení pobočky
PARTNER, což je pro občany daných obcí nevyhovující. Starostové budou jednat o zachování
poboček České pošty, s. p. ve stávajících sídlech malých obcí v rozsahu stávajících služeb.

-

D. Ćmiel – diskutoval s ostatními starosty otázku sociálních služeb na Jablunkovsku. V rámci
regionu se sociální služby budou dále rozšiřovat, problém je však s umístěním služeb. Dále
připojil žádost, aby město Jablunkov pracovalo ve věci prostor pro sociální služby. Starostové
se také shodli, že by služby Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. měly být v tomto
regionu zachovány.

-

J. Hamrozi – k otázce umístění sociálních služeb odpověděl, že v Jablunkově budou
vytvořeny vhodné prostory pro sociální služby v prostorách bývalého kulturního domu. Tyto
prostory nyní vlastní společnost Jablunkovské centrum, a. s.

-

B. Raszka – informoval starosty o změnách ve vlastnictví v rámci firmy Nehlsen Třinec, a. s.
Navrhnul, aby spolu s městem Třinec všichni starostové dotčených obcí tyto změny
prodiskutovali na společné schůzce.

-

J. Konečný – připomenul starostům termín konání tradičního výjezdního zasedání
Euroregionu Těšínské Slezsko do Zaječí, 14. 15. 1. 2016. A dále informoval o záměru zájezdu
ze SOJ do Říma, předběžný termín: 8.-11. 9. 2016.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

15/1 krátkodobý úkol
termín: do 10. 1. 2016

-

15/2 krátkodobý úkol
pošty v malých obcích.

termín: do 22. 1. 2016
-

termín: 18. 12. 2015
2/1 v plnění

Napsat dopis adresovaný na Českou poštu, s. p. ve věci zachování poboček

Konzultovat zdvojené cyklistické značení v regionu Jablunkovska.
předseda

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

termín: trvale

-

všichni starostové

R. Pavlinová, M. Czepczorová

13/1 krátkodobý úkol

-

Zaslat připomínky, e-mailem, z jednotlivých obcí k novým jízdním řádům.

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

