SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
7. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 29. 5. 2015 ve Vendryni, budova staré školy

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.
D. Ćmiel informoval, že ORP Jablunkov má již standardy k SPOD, zpracované. Zvažuje, zda by
tým MOS mohl zpracovat text dokumentu pro metodiku SPOD v jednotlivých obcích.
Dále uvedl, že v polovině měsíce června proběhne schůzka s vedoucí odboru SVaZ
v Jablunkově, paní Mgr. R. Ježowiczovou.

-

Likvidace BRKO – pracovní skupina bude jednat s firmou Nehlsen s. r. o. dne 3. 6. 2015, výstup
z jednání podá na jednání sněmu starostů 26. 6. 2015.

-

Změna stanov RSTS – ve fázi příprav, proběhla schůzka s právníkem, konzultace s MMR.

-

Stále probíhá prezentace obcí v rámci vysílání kabelové televize Bystřice – 20. výročí založení
SOJ. Obec Bocanovice se natáčení nezúčastní.

-

Image prospekt SOJ probíhá příprava.

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

76/7 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.
(R. Borski – příchod po schválení programu, celkem hlasujících 11.)

-

77/7 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.
(S. Jakus, V. Dyrčík – odchod z jednání, P. Staňo – příchod na jednání, celkem hlasujících 10)

-

78/7 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu hospodaření SOJ pro rok
2015, viz příloha.

-

79/7 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Nájemní smlouvu s obcí Hrčava na dobu určitou o pronájmu
pozemku č. 1217/22, na kterém je situována stavba (přístřešek) ve vlastnictví SOJ.
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-

80/7 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Z. Bazgierovou na zajištění
prací spojených s vydáním image prospektu SOJ a administrativy s přípravou jednání sněmu
starostů SOJ.

-

81/7 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní Z. Lipowskou na zajištění
prací spojených s přípravou podkladů pro rozpočtové opatření rozpočtu hospodaření SOJ na rok
2015, dále s přípravou podkladů pro závěrečný účet SOJ za rok 2014.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

82/7 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): termín konání tradičního Mezinárodního tábora na Trojmezí,
16. – 23. 7. 2015.

-

83/7 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): termín příštího jednání SOJ, 26. 6. 2015 v Jablunkově.

INFORMACE Z REGIONU
-

J. Konečný – informoval starosty o zasedání RSTS v Bystřici, dne 2. 6. 2015.
Navrhnul zpracovat novou žádost na poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu
SOJ na běžecké závody „Beskydské vrcholy 2015“ – změna v osobě žadatele.
Informoval přítomné starosty, že SFŽP schválil poskytnutí dotace v rámci projektu „Sdružení
obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný komunální odpad II.“
Uvedl termín konání schůzky v Kravařích k tématu nakládání s odpady – 9. 6. 2015.
Dále zhodnotil setkání s poslanci PČR na základě pozvání poslance K. Fidlera (ÚSVIT) a
školení zastupitelů.

-

Host jednání, A. Kolčárková – informovala o probíhající přípravě prováděcího (strategického)
dokumentu MAS Jablunkovsko. Dokument je rozdělen do tří částí: 1) analytická část, 2)
návrhová část, 3) finanční část. Musí být schváleno Valnou hromadou MAS. (jednání koncem
července) Uvedla, že MAS Jablunkovsko bude moci čerpat, v období 2016 – 2020, finanční
prostředky z Programu rozvoje venkova (15 mil. Kč) a z Integrovaného regionálního
operačního programu (47 mil. Kč). V první polovině roku 2016 MAS vyhlásí první projektové
výzvy. Termín představení prováděcího dokumentu veřejnosti je naplánován 25. 6. 2015,
v 15.30 v zasedací síni OÚ Bystřice a 26. 6. 2015 bude dokument projednán na jednání
starostů SOJ v Jablunkově.
Dále uvedla, že od 1. 6. 2015 je pracovní tým MAS Jablunkovsko přestěhován do prostor na
OÚ v Bystřici.
Starostové pak diskutovali k možnostem čerpání financí, financování a k výši dotačních titulů.

-

Hosté ze společnosti DIGIS spol. s r. o. – shrnuli dosavadní zkušenosti ve spolupráci
s jednotlivými obcemi regionu. Dále připomněli, že používaný program PROMEBA, který ještě
některé obce používají, není podporován novějšími prohlížeči. V současné době většina obcí
využívá internetový systém – AME SERVER. Ten umožňuje nahlížet do jednotlivých GISů
obcí regionu, pokud si všechna data obce navzájem zpřístupní. Pokud mají některé obce data
na svém serveru, pouze by data poskytli DIGIS a nemusely by automaticky přecházet pod
správu společnosti DIGIS.

-

D. Ćmiel – podal informace z jednání Svazu měst a obcí (21. – 22. 5. 2015 v Olomouci),
sněmu se účastnil předseda vlády ČR, ministr financí, a další. Jako zástupce za okres FrýdekMístek byla zvolena starostka obce Písek, V. Szkanderová.

-

R. Borski – shrnul výjezdní zasedání sněmu v Malenovicích, zhodnotil jej jako velmi úspěšnou
a přínosnou akci. Dále společně s ostatními starosty diskutoval o sázení stromů v jednotlivých
obcích, každý rok v jiné obci (návaznost na Alej dobra v Hrádku).
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-

B. Raszka – vyjádřil poděkování za všechny starosty za uskutečněné školení a výjezdní
zasedání sněmu. Dále poděkoval starostovi R. Wróblovi za spolupráci na reprezentaci regionu
v rámci projektu mikroregionu Bystřice, Nýdek, Vendryně „ETS očima mikroregionu BystřiceNýdek-Vendryně a jejich PL partnerů“. Pozval starosty na setkání s předsedy národnostních
menšin z Čierneho, z Istebné a z Vendryně na Trojmezí, dne 9. 6. 2015 a také na cyklistické
závody ve Vendryni – Vendryňský kotár, 7. 6. 2015.

-

L. Husarová – navrhla vyjádřit poděkování Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem
v Třinci za zpracování dokumentu „Generel cyklistické dopravy“.

-

Host jednání, senátor P. Gawlas – se vyjádřil ke zprávě o „stavbě“ čtyřproudé komunikace
v obci Hrádek. Informace byla vydána přímo z Ministerstva dopravy a nebyla projednána ani
konzultována se všemi dotčenými orgány. Dále seznámil starosty s aktualitami, které řeší
Senát PČR.

-

Host jednání, P. Janusz Kiwak – seznámil přítomné s průběhem generální opravy kostela
Božího Těla v Jablunkově, největší od roku 1932. V současné době se stavební práce
protahují oproti původnímu plánu i původnímu rozpočtu. Informoval o zahájení veřejné sbírky
na opravu kostela, a také požádal starosty o seznámení s průběhem rekonstrukce
v jednotlivých obcích a o dobrovolné finanční dary. Byl vyzván, aby žádosti o finanční
příspěvek byly rozeslány jednotlivým obcím regionu k vyjádření.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

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

-

6/2 splněno

předseda, místopředseda

Projednat s firmou DIGIS, s. r. o. podmínky pro nahlížení do GISů jednotlivých obcí.

termín: 29. 5. 2015

předseda, místopředseda

3/1 dlouhodobý úkol Vytvořit vzor pro metodiku řešící SPOD v jednotlivých obcích.

-

termín: 29. 5. 2015

-

2/1 v plnění

D. Ćmiel, L. Husarová

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

termín: trvale

-

Zpracovat návrh stanov RSTS.

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

