SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
5. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 27. 3. 2015 v Bystřici – zasedací místnost 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

-

Vytvoření vzoru pro metodiku řešící sociálně právní ochranu dětí v jednotlivých obcích. – řeší
pracovní skupina D.Ćmiel, L. Husarová. ORP Jablunkov prozatím nemá k dispozici metodiku za
celý správní obvod, na základě které by bylo možné vytvořit navazující vzor pro jednotlivé obce.

-

Školení zastupitelů – změna termínu, původní datum 16. 4. 2015 je zrušeno. Náhradní termín
bude v měsíci květnu – zatím nebylo upřesněno.

-

Delegace z petičního výboru PS PČR – 14. – 15. 4. 2015. Setkání se starosty proběhne 14. 4.
2015 v Penzionu Hlušec, v Písku. Účast potvrdili: J. Konečný, R. Wróbel, B. Raszka, V.
Szkanderová, D. Ćmiel, M. Czepczorová, P. Staňo, R. Borski.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

54/5 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

55/5 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

56/5 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): vytvoření pracovní skupiny ve složení J. Konečný, R. Borski, J.
Szotkowski, K. Klimek, která se bude zabývat návrhem řešení likvidace bioodpadu v regionu
Jablunkovska. (informace podá na květnovém zasedání SOJ)

-

57/5 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): účast na projektu Mezinárodní týden rehabilitace
hendikepovaných osob v Istebné a finanční prostředky na dopravu účastníků.
(J. Hamrozi – příchod až v průběhu jednání, celkem hlasujících 12)

-

58/5 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): příkazní smlouvu se společností jk grant, s. r. o., se sídlem
Ratibořská 1651/177a, Opava 747 05. Předmětem smlouvy je příprava a organizační zajištění
podání žádosti o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí, administrace veřejné
zakázky a dotační management projektu po jeho schválení poskytovatelem dotace. (viz příloha)

-

59/5 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): dohodu o provedení práce s paní Mgr. G. Niedoba na
provedení překladů textů pro image prospekt SOJ.
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SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

60/5 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): informace z MAS Jablunkovsko. Prezentaci pana Mgr. P.
Karlubíka.

-

61/5 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): informace paní Mgr. A. Kolčárkové z krajského zasedání MAS
a dále informace o firmě Agroeko.

-

62/5 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): informace pana A. Cienciały o možnostech spolupráce v oblasti
cestovního ruchu v příhraničních regionech. (Jablunkovsko – Wisła a její okolí)
(J. Hamrozi – příchod až v průběhu jednání, celkem hlasujících 12)

-

63/5 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): informaci o možnosti elektronické aukce zpracování odpadů.

-

64/5 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): připomínku pana D. Ćmiela o nutnosti řešení problematiky
finančních příspěvků na chod Domova sv. Alžběty v Jablunkově.

-

66/5 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): žádost o finanční příspěvek na provoz terénní služby Slezské
diakonie.
INFORMACE Z REGIONU
-

D. Ćmiel – informoval o současné situaci v MAS Jablunkovsko, poukázal na financování
především provozních výdajů. Valná hromada bude hlasovat o přijetí úvěru. Dále připomenul,
že je nutné provést standardizaci MAS a dokončit strategii. Informoval také o workshopu
„Sociální podnikání – příležitost pro rozvoj regionu“, který zorganizovala Regionální rada
rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. (26. 3. 2015, Český Těšín)
Web o sociálním podnikání: www.ceske-socialni-podnikani.cz

-

P. Karlubík, MAS Jablunkovsko – seznámil starosty se Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje. Uvedl výčet projektů, které bude možné díky této strategii realizovat (komunitní
centrum se zaměřením na specifické skupiny obyvatel, malá výrobní linka na zpracování
místních produktů, hřiště jako součást projektů ze sociální oblasti, stezky na lesních
pozemcích k rekreačnímu využití, fitness stezky, projekty zaměřené na biomasu,… ). Dále
byly v prezentaci uvedeny přínosy pro jednotlivé obce nebo příklady oblastí, které bude
možné podpořit. Obce budou moci při přípravě žádostí čerpat z analýz a výstupů, které byly
provedeny v rámci Meziobecní spolupráce.

-

A. Kolčárková, MAS Jablunkovsko – podala informace z krajského zasedání MAS. Mimo jiné
zde se zde prezentovala firma Agro-eko, spol. s r. o. z Albrechtic u Českého Těšína. Zabývá
se zpracováním biodpadu, který je dále používán jako topivo nebo hnojivo. Na zasedání také
byla diskutována propagace MAS. Hovořila o podpoře a propagaci MAS na jednotlivých
akcích v regionu. Dále uvedla, že bude možné získat příspěvek na podporu akce z rozpočtu
MAS. V diskuzi se jednalo o akci Jabkový den v Jablunkově, na které by se mohly prezentovat
i ostatní obce z regionu. A podílet se na její přípravě. (spolky z jednotlivých obcí, …)

-

D. Ćmiel – k tématu zpracování biodpadu a komunitního kompostování navrhnul, aby samy
obce zjistily možnosti pro založení vlastní komunitní kompostárny. Nabízí se dvě centra pro
kompostárnu – obec Bystřice a město Jablunkov. K tomuto proběhla schůzka na radnici MěÚ
Jablunkov, avšak nebyly uvedeny konkrétnější výstupy.

-

Host jednání, asistent burmistrza Wisły, A. Cienciała – zhodnotil možnosti pro cestovní ruch
v regionu Jablunkovska, uvedl, že jeho obyvatelé mají velkou zálibu v aktivním odpočinku. Je
otevřen vzájemné spolupráci v oblasti CR. Uvedl, že velký potenciál na obou stranách, jak na
české, tak na polské, je v ubytovacích kapacitách. Také připomenul, že turisté z Polska rádi
navštěvují Jablunkovský region v době konání různých společenských akcí. Se starosty
diskutoval především o přepravě turistů, o možnosti zavedení pravidelné autobusové přepravy
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mezi polským příhraničím a zdejším regionem. (P. Staňo připomenul, že společnost Arriva
Morava zvažuje možnosti a jedná s Krajským úřadem MSK.)
Další z možností pro zlepšení dostupnosti pro turisty nejen z Polska je opravit příjezdové
komunikace například na vrchol Velký Stožek nebo Sošov. Starostové upozornili na vlastnictví
komunikací Lesy ČR, s. p., v tomto případě není možné o opravách silnic rozhodovat.
Přítomní se také shodli, že finanční prostředky přímo na cestovní ruch v Polsku i České
republice nejsou. Ale je možné čerpat z jiných dotačních programů, které jsou úzce spjaty
s touto problematikou.
-

Host jednání, vedoucí o. o. PČR v Jablunkově, npr. Mgr. Marek Sikora, vyjádřil starostům
poděkování za vybavení pořízené na základě darovací smlouvy mezi SOJ a PČR. Informoval
o statistice trestné činnosti za rok 2014 ve správním obvodu Jablunkov. Nejvíce případů
trestných činů je zaznamenáváno v Jablunkově a v Mostech u Jablunkova. V diskuzi se
starosty k problematice odchytu psů navrhoval, aby obce řešily toto obecně závaznými
vyhláškami, jednotným povinným čipováním psů či oslovily soukromé firmy zabývající se
odchyty. PČR může v tomto případě zasáhnout pouze, pokud je ohrožen nebo zdraví občanů.

-

J. Konečný – podal informace z jednání Evropského řídícího výboru, dále ze schůzky
s ředitelem RSTS V. Laštůvkou. Problematika výše členských příspěvků bude projednána na
výboru RSTS.
Dále uvedl termín Sněmu Svazu měst a obcí, 21. – 22. 5. 2015 v Olomouci.

-

Starostové také řešili dofinancování chodu Domova sv. Alžběty v Jablunkově. Stále trvá
doporučení pozvat Matku představenou na jednotlivá jednání ZO. R. Borski upozornil na
důležitost Komunitního sociálního plánu pro region Jablunkovska, který by se zabýval i touto
problematikou.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

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

-

2/1 v plnění

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

předseda, místopředseda

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

předseda

