SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
4. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 20. 2. 2015 v Písečné - Výletiště
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:

-

46/4 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

47/4 (pro 14, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

48/4 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): Zpracování žádosti o dotaci pro pořízení kompostérů,
štěpkovačů a dalšího vybavení pro separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu
v obcích Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Košařiska, Mosty u
Jablunkova, Písečná a Písek v rámci výzvy OPŽP, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání
s odpady.

-

49/4 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): Administrátora pro zpracování žádosti o dotaci pro pořízení
kompostérů, štěpkovačů a dalšího vybavení pro separaci biologicky rozložitelného komunálního
odpadu, pro administraci veřejné zakázky dle zákona a podmínek OPŽP a pro vyhotovení a
kompletaci podkladů k žádosti o platbu – Ing. Jiří Knopp, jk grant s. r. o.

-

50/4 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): výjezdní zasedání SOJ v termínu 23. - 24. 4. 2015, které bude
spojeno se školením pro starosty.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

51/4 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): informace o konání 4. ročníku Mezinárodního týdne rehabilitace
pro handicapované osoby v Istebné a o přípravné schůzce – Istebna, 17. 3. 2015.

-

52/4 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): Informace o projektu z roku 2006 – Navigační systém
v jablunkovském regionu, výroba a montáž SDZ na komunální, kulturní a turistické cíle.

-

53/4 (pro 15, proti 0, zdržel se 0): Termíny příštích jednání sněmu starostů SOJ: 27. 3. 2015
v Bystřici, 24. 4. 2015 v Malenovicích, 29. 5. 2015 ve Vendryni.
INFORMACE Z REGIONU
-

Host jednání, Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. – poslankyně PČR, diskutovala se starosty o
aktuálním dění v obcích, ale i v Poslanecké sněmovně.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
J. Hamrozi se dotazoval na možnosti dofinancování chodu Domova sv. Alžběty v Jablunkově.
Paní poslankyně navrhla jednání s Krajským úřadem MSK, za účasti matky představené a
představitelů města.
Dále hovořila o poskytovaných sociálních službách obecně. K otázce neziskových organizací
a především jejich financování se vyjádřil i další host jednání Ing. K. Fiedler. Uvedl, že 8%
všech sociálních dávek, které jsou vypláceny, je zpětně kontrolováno a asi 92% sociálních
dávek, které jsou vypláceny, bohužel kontrolováno není. Podle něj jsou neziskové organizace
dotovány, aniž by jejich aktivita byla dostatečně monitorována. Paní Golasowská uvedla, že
chod těchto organizací není jednoduchý, například velmi těžce se získávají finance na platy
zaměstnanců.
R. Borski – poprosil, zda by se paní poslankyně zapojila do pracovní skupiny, která má na
starosti tvorbu nového komunitního plánu sociálních služeb v regionu Jablunkovska. Pomoc
byla přislíbena.
-

Host jednání, Ing. Karel Fiedler – poslanec PČR, uvedl, že by rád postupně navštívil všechny
obce v regionu. Dále přiblížil starostům jednání rozpočtového výboru ke schválení státního
rozpočtu na rok 2015. Společně se svou asistentkou informovali starosty o záměru poslanců
petičního výboru, kteří by chtěli navštívit Moravskoslezský kraj a také region Jablunkovska.
Poslance zajímá především česko-polská otázka a mají zájem se setkat s představiteli PZKO.
V diskuzi starostové, R. Wróbel, B. Raszka, R. Borski, poukazovali na sílící centralizaci
především v rozdělování finančních prostředků formou dotačních titulů, také hovořili o rostoucí
administrativě, která vznikem ORP nebyla vůbec zjednodušena.

-

J. Hamrozi – k bodu jednání žádost o dotaci z OPŽP připojil informaci o komunitním
kompostování. Navrhnul schůzku s ostatními starosty v Jablunkově, 25. 2. 2015, ve 13 hodin.
Za účasti vedoucího odboru ŽP, Ing. Jiřího Vavřače, a také za účasti Ing. Jiřího Knoppa ze
společnosti jk grant, s. r. o.

-

J. Konečný – k otázce zimní údržby silnic v regionu připomenul kroky, které SOJ podniklo
v roce 2014. (žádost na KÚ MSK o finanční příspěvek na pořízení ledořezu, …)
P. Staňo zhodnotil aktuální stav zimní údržby, která je naprosto nevyhovující a nedostačující.
Inicioval jednání s přednostou okresního úřadu v Čadci a s náměstkem hejtmana MSK.
Poukázal na sjízdnost komunikací a jejich údržbu v sousední obci Istebná během krizových
dnů v týdnu 9. – 13. 2. 2015. Dále navrhnul, aby byl požadován po Správě silnic přehled
nákladů, které jsou vynaloženy na údržbu komunikací v regionu Jablunkovska.
J. Szotkowský – informoval o nesjízdnosti komunikací v obci Mosty u Jablunkova v průběhu
dní s velkým množstvím sněhových srážek. Uvedl, že obec odeslala dopis adresovaný na
Radu MSK s požadavkem o změnu provádění zimní údržby, také požadoval denní časový
harmonogram provádění zimní údržby a vyčíslení nákladů na zimní údržbu.
M. Czepczorová – se přiklání k požadavku na Správu silnic o poskytnutí plánu zimní údržby
obcím, popřípadě navrhuje do plánu zapracovat požadavky jednotlivých obcí.
R. Borski – navrhuje opět napsat žádost na KÚ MSK a shrnout všechny požadavky, a také
připojit opět žádost o finanční příspěvek na pořízení ledořezu.

-

J. Konečný dále informoval o možnosti nákupu elektrické a silové energie. Vyzval starosty,
aby měli připravené podklady k elektronické aukci.
Připomenul, že plánovanou společenskou hru z regionu k výročí Sdružení, SOJ nebude
realizovat. R. Wróbel – informoval o žádosti na příspěvek na financování aktivit spojených
s výročím SOJ, byla odeslána žádost na MSK ve výši 30.000 Kč.
K výročí Sdružení se vyjádřil i host jednání, S. Jakus – navrhnul vytvoření originálních
propagačních předmětů ve formě deštníků.
K tématu pasportu místních komunikací doporučil vyčkat na konkrétní dotační tituly.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Informoval o připravované výzvě, která bude financována z nevyčerpaných dotačních titulů
v minulém programovacím období 2007-2013.
Uvedl, že v úterý, 24. 2. 2015, se zúčastní schůzky s panem ředitelem Laštůvkou z RSTS.
-

J. Hamrozi a D. Ćmiel – informovali o školení pro zastupitele, přítomní se shodli na termínu
16. 4. 2015 v Jablunkově, v sále radnice.
J. Hamrozi ještě připomenul, že od 10. 3. 2015 budou vyhlášeny výzvy na opravy místních
komunikací.

-

B. Raszka – navrhnul, aby se jednotlivé obce SOJ zúčastnily tradiční olympiády obcí, kterou
pořádá obec Vendryně. Termín: 5. 9. 2015. Také starosty pozval na tradiční setkání Výboru
pro národnostní menšiny ve Vendryni na Trojmezí, které je plánováno v termínu 2. nebo 9. 6.
2015.
P. Staňo – informoval o termínu konání druhého ročníku akce: „Evropský cyklistický piknik na
Trojmezí“ – 20. 6. 2015.
Hosté jednání, Mgr. J. Karpecká a Mgr. Ž. Jurzykowská, za infinity progress, o. s. – představily
přítomným starostům vznikající Interaktivní environmentální centrum v Dolní Lomné. Centrum
bude zaměřeno především na interaktivní zážitkové vzdělávání. P. Karpecká představila celý
projekt, jeho fáze, hlavní cíle, popsala, jaké expozice bude možné v rámci centra shlédnout,
součástí bude i 3D kino, interaktivní zahrada nebo informační středisko CHKO Beskydy. Jako
jediné v Beskydech.

-

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

4/1 v plnění Sestavit požadavky k zimní údržbě v regionu a informovat KÚ MSK o dění v zimních měsících
v regionu Jablunkovska.
termín: do 27. 3. 2015

-

3/1 splněno Zvážit, zda se další obce SOJ zapojí do aktuální výzvy OPŽP. (kompostéry)
termín: 20. 2. 2015

-

2/1 v plnění

předseda, místopředseda

38/3 splněno Navrhnout různé varianty k oslavám výročí založení SOJ v roce 2015. (28. 4. 2015, 20 let
založení dobrovolného svazku obcí)
termín: 29. 8. 2014

-

všichni

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

termín: trvale

-

předseda, tajemnice

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

