SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
6. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 24. 4. 2015 v Malenovicích – hotel KAM

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.

-

Školení zastupitelů – změna termínu, původní datum 16. 4. 2015 bylo zrušeno. Náhradní termín:
14. 5. 2015. Počty zájemců posílat tajemníkovi MěÚ Jablunkov.

-

Delegace z petičního výboru PS PČR – 14. – 15. 4. 2015. Zrušeno. – Náhradní termín setkání
byl určen 12. 5. 2015, v kanceláři poslance Ing. K. Fiedlera. Pozvánka bude starostům rozeslána
v příštím týdnu.

-

Probíhají schůzky se zástupci MAS Jablunkovsko (p. A. Wojtas, p. P. Karlubík). Bude vytvořen
seznam záměrů obcí, aby bylo možné získat dotaci na realizaci obecních projektů.

-

Rada kraje na své schůzi, dne 21. 4. 2015, vzala na vědomí žádost SOJ na spolufinancování
publikace k 20. výročí založení SOJ a rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a dále
rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

-

Likvidace BRKO – pracovní skupina určená na zasedání v Bystřici podá informace o
možnostech likvidace BRKO na květnovém zasedání SOJ.

-

Nadále probíhá prezentace obcí v rámci vysílání kabelové televize Bystřice – 20. výročí založení
SOJ.

-

Články a fotografie na realizaci image prospektu SOJ postupně dodaly všechny obce.

-

Odbor dopravy MSK poslal vyjádření k problémům se zimní údržbou v regionu. (Reakce na
dopis SOJ, týkající se zimní údržby a požadavků obcí.) Stanovisko bylo schváleno radou kraje.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

67/6 (pro 13, proti 0, zdržel se 1): Program jednání.

-

68/6 (pro 13, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.
(R. Wróbel – odchod z jednání, celkem hlasujících 12)
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-

69/6 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Publikace k 20.
výročí založení SOJ“. (viz příloha)

-

70/6 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Podepsání deklarace o spolupráci s Powiatem Krapkowice.
(projekt partnerského města – natočení propagačního filmu o Krapkowickém regionu a regionu
Jablunkovska).

-

71/6 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Zpracování návrhu stanov Regionálního sdružení územní
spolupráce Těšínského Slezska.

-

72/6 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Tiskovou zprávu, ve které se SOJ distancuje od návrhu
zahájení výstavby čtyřproudové komunikace obcí Hrádek, který byl prezentován senátorem P.
Gawlasem.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

73/6 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): návrh na ukončení partnerství s Powiatem Krapkowice.

-

74/6 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): návrh starosty obce Písečná, D. Ćmiela, o zavedení systému
informování obcí o příjímání občanů do sociálních zařízení v jiných obcích.

-

75/6 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): termín příštího jednání SOJ, 29. 5. 2015 – Vendryně.

INFORMACE Z REGIONU
-

R. Borski – přednesl přítomným starostům návrhy na další rozvoj spolupráce mezi jednotlivými
obcemi SOJ – poskytování různých informací a následná možnost využití těchto informací
(zpracování statistik z poskytnutých dat) starosty obcí pro své potřeby, záměry, atd. (různé
druhy poplatků, ceny za pronájmy, ceny pozemků, poplatky za družinu, školkovné, …).
Jednou z prvních příležitostí, je možnost nahlížení do GISů jednotlivých obcí (územní plány,
inženýrské sítě), bude projednáno s DIGIS, s. r. o. – jaké informace bude možno poskytovat,
jak tento krok bude finančně náročný, atd.

-

D. Ćmiel – informoval starosty o činnosti MAS Jablunkovsko (způsob financování, sběr
projektů, sídlo MAS: KaPa, Bystřice, Jablunkov, rozdělování finančních prostředků, výzva,
kontrola a další.)

-

B. Raszka – znovu připomenul a pozval všechny starosty na olympiádu, která se uskuteční
5. 9. 2015 ve Vendryni. Obce se mohou zúčastnit samostatně nebo vytvořit jedno družstvo za
SOJ.

-

P. Staňo – podal informace z pracovní schůzky „Vybavenější region“. Možnost získání dotací
z rozpočtu MSK (prozatím se v požadavcích objevil pouze Třinec a Jablunkov). Podklady
(dotazník) ke zmíněnému sběru záměrů k vyplnění, starosta Hrčavy znovu rozešle během
příštího týdne (podklady pro teritoriální investice). Tyto informace potvrdil starosta Písečné.

-

S. Jakus – oslovil starosty s nabídkou, obce, které mají v záměru opravu hasičských zbrojnic,
se mohou spojit s městem Gogolin a požádat o dotaci v rámci přeshraniční spolupráce. Město
Gogolin by partnerství s českou obcí uvítalo, aby také mohli čerpat prostředky z Evropské
unie.

-

M. Czepczorová – navrhla, aby se s problematikou opravy požárních zbrojnic starostové
obrátili i na poslance PČR, aby bylo možné čerpat prostředky i z českých dotačních programů.
Bude také připomenuto poslancům na schůzce v Třinci, dne 12. 5. 2015.
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-

J. Konečný – informoval starosty o dalším požadavku Powiatu Krapkowice na spolupráci při
realizaci společného projektu – natočení propagačního filmu o Krapkowickém regionu a
Jablunkovsku. Navrhuje, aby deklarace o spolupráci byla podepsána, ale spíše, ať se projekt
zaměří hlavně na film o powiatu a Jablunkovsko ať je prezentováno okrajově. Popřípadě, ať
jsou využity krátké záběry z jednotlivých obcí. Dále stojí za zvážení, zda v této družbě
pokračovat. Powiat neodpovídá územně DSO, je od našeho regionu vzdálen. Každá obec
Jablunkovska má své partnery blízko za hranicí, spolupráce má jiný, užší charakter, než
pouze formální. Předseda a místopředseda projednají tuto záležitost, i možnost ukončení
spolupráce, přímo s představiteli Powiatu.
Také starosty informoval o obdržení finančních prostředků na účet SOJ od správce FMP
Euroregionu TS za projekt „Euroregionem na kole – Jablunkovsko pro cyklisty.“Finanční
prostředky byly po přepočtu převedeny na účty jednotlivých obcí.
Dále uvedl, že reakce na dopis Ing. Budaře, ve kterém vyjadřuje své názory na návrh
dopravního řešení a jízdních řádů od Ing. A. Stejskala, jednatele společnosti ODIS, s. r. o.
byla rozeslána všem starostům v el. podobě. Ve druhé polovině roku bude připravena
aktualizovaná verze jízdních řádů tak, jak bylo slíbeno. Tyto jízdní řády budou se starosty
projednány a připomínky budou do jízdních řádů zapracovány.

-

R. Borski - informoval starosty o průběhu jednání rady RSTS v Českém Těšíně. Došlo
k výměně názorů k tématům vedení RSTS, stanov, výše členských příspěvků za občana,
změna přístupu SMOOKu k Euroregionu, atd.
Po založení Euroregionu TS se celková situace změnila, členů na české straně přibylo
(zakládající členové byli 3), proto je nutné změnit způsob hlasování, popřípadě celou strukturu
– bez rady (o všem by měla rozhodovat valná hromada, tvořena zástupci všech členů na
české straně). Jako první krok je nutné zpracovat nový návrh stanov, který by řešil veškeré
tyto otázky a ten rozeslat ostatním členům k odsouhlasení. Pak teprve řešit v radě (schváleno
sněmem starostů), v krajním případě i možnost vystoupení SOJ z RSTS, obce samy zváží,
zda budou chtít přímé členství.
Dále informoval starosty o nesmyslné informaci, která se objevila v tisku – zahájení výstavby
čtyřproudé komunikace obcí Hrádek. V současné době se na starostu obrací zástupci tisku,
občané, a další, aby se k této situaci vyjádřil, popřípadě podal vysvětlení. Podle starosty obce
Hrádek bylo toto sdělení proneseno senátorem P. Gawlasem, který toto uveřejnil v tisku, aniž
by předem vše projednal se starosty dotčených obcí. Samozřejmě, že se jedná o špatný „vtip“,
průtah Hrádkem byl dokončen před třemi lety a informace o dalším rozšíření komunikace
vzbuzuje u občanů oprávněné rozhořčení. Sněm starostů proto jednohlasně schválil tiskovou
zprávu starosty obce Hrádek, ve které se SOJ distancuje od návrhu o zahájení výstavby
čtyřproudé komunikace obcí Hrádek, který byl prezentován senátorem Gawlasem.

-

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

6/1 krátkodobý úkol
termín: 29. 5. 2015

-

6/2 krátkodobý úkol
obcí.
termín: 29. 5. 2015
-

2/1 v plnění
termín: trvale

Zpracovat návrh stanov RSTS.
předseda, místopředseda
Projednat s firmou DIGIS, s. r. o. podmínky pro nahlížení do GISů jednotlivých

předseda, místopředseda

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

