SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
8. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 26. 6. 2015 v Jablunkově, pizzerie Verdi

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.
Během letních prázdnin proběhne schůzka s vedoucí odboru SVaZ v Jablunkově, paní Mgr. R.
Ježowiczovou.

-

Změna stanov RSTS – Ing. D. Sventek, MBA., zhodnotil stávající situaci kolem dění v RSTS.
Během podzimu by mělo dojít ke změně vedení. Po dalších jednáních se zakládajícími členy by
se obce měly stát přímými členy RSTS a zakládající členové, jako SOJ a SMOOK, a další by
vystoupily. Výše příspěvku pro obce jako přímé členy by se pohybovala v rozmezí 3 – 6 Kč za
obyvatele. V současné době SMOOK schválil příspěvek zpět na výši 2,60 Kč. Dále je potřeba
projednat přímé členství s městy Havířov a Karviná. (v červenci schůzka)

-

Vedení SOJ se v týdnu od 29. 6. 2015 sejde s představiteli Powiatu Krapkowice.

-

Byla provedena kontrola ze SFŽP ČR na projekt „Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky
rozložitelný odpad I.“ – bez výhrad.

-

Nájemní smlouva s obcí Hrčava (přístřešek na Trojmezí) – byla schválena na ZO Hrčava, bude
podepsána.

-

p. Wolf – malované mapy – zapojení obcí, které mají o tvorbu mapy zájem (lokalita Trojmezí).

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:

-

84/8 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.
(B. Raszka – příchod po schválení programu, celkem hlasujících 11.)

-

85/8 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

86/8 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Souhlas s celoročním hospodařením Sdružení obcí
Jablunkovska za rok 2014, a to bez výhrad a zároveň schvaluje roční účetní závěrku Sdružení
obcí Jablunkovska za rok 2014.
(J. Szotkowski, R. Wróbel, J. Konečný – odchod z jednání, celkem hlasujících 8.)

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
-

87/8 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Připravit podklady k projektům cyklostezek v jednotlivých obcích
v návaznosti na možnosti financování v MAS Jablunkovsko a doporučuje starostům intenzivní
komunikaci s týmem MAS Jablunkovsko.

-

88/8 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Rozhodnutí č. 15240064 – SFŽP o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP na projekt „Sdružení obcí
Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad II.“

-

89/8 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Žádost o poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu
SOJ na rok 2015 na technické vybavení pro pořádání běžeckých závodů do vrchu „Beskydské
vrcholy 2015“ ve výši 10.000 Kč.

-

90/8 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Veřejnoprávní smlouvu o poskytnuté dotaci a o vzájemné
spolupráci mezi Sdružením obcí Jablunkovska a panem P. Tvrzníkem, jako příjemcem dotace.

-

91/8 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní A. Frankovou – instruktorka na
Mezinárodní tábor na Trojmezí 2015.

-

92/8 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Dohodu o provedení práce s paní D. Křokovou – instruktorka na
Mezinárodní tábor na Trojmezí 2015.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

94/8 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Setkání pracovní skupiny – M. Czepczorová, P. Staňo, L.
Husarová se zástupcem společnosti KODIS, s. r. o., Ing. Stejskalem k projednání dopravní
obslužnosti na Jablunkovsku.

-

95/8 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): Strategii komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko.

-

96/8 (pro 8, proti 0, zdržel se 0): termín příštího jednání SOJ, 4. 9. 2015 v Písku.

INFORMACE Z REGIONU
-

Zástupci týmu MAS Jablunkovsko – informovali starosty o dokončeném dokumentu „Strategie
komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko. Finanční alokace prostředků pro podporu
aktivit regionu Jablunkovska celkem činí 62 137 000 Kč. Byl představen časový
harmonogram, do konce roku 2015 má být předložena a schválena strategie Jablunkovska,
poté MAS může požádat o finance k přerozdělování (počátek roku 2016). Dále uvedli příklady
aktivit, které by mohly být z programu podpořeny.

-

Hosté ze společnosti NEHLSEN s. r. o. – přednesli starostům možnosti při nakládání a
likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v rámci jednotlivých obcí a dále výstupy z jednání,
které se uskutečnilo mezi představiteli společnosti Nehlsen s. r. o. a představiteli SOJ.
Starostové se zajímali o provoz komunitní kompostárny (ekonomiku provozu, a další).

-

D. Ćmiel – vyjádřil poděkování p. A. Kolčárkové za výbornou spolupráci v rámci MAS
Jablunkovsko a navrhnul, aby byla ohodnocena finanční odměnou. Buď z rozpočtu obce
Mosty u J. nebo z rozpočtu SOJ. (bude projednáno)
Také předal starostům informace z jednání týmu MOS ORP Jablunkov, které uskutečnilo 17.
6. 2015 ve Vendryni. Mimo jiné bylo řešeno zpracování akčního plánu rozvoje území a
konkretizace preferovaných rozvojových aktivit. Prioritními oblastmi, které budou zapojeny do
akčního plánu, jsou: jednotné řešení otázky třídění bioodpadu v obcích SO ORP Jablunkov,
vytvoření intergrovaného komunitního plánu pro celé území SO ORP Jablunkov, vytvoření
pracovního místa pro rotujícího profesního poradce mezi základními školami SO ORP

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Jablunkov, zapojení žáků do aktivit a řemesel typických pro tento region, vytvoření
dobrovolnického centra.
Projekt meziobecní spolupráce bude pokračovat do října 2015.
-

Starostové si vyslechli krátkou prezentaci k mezinárodní akci Jabkový den, kterou připravuje
Město Jablunkov. Termín konání, 12. 9. 2015, místo Jablunkov – park za radnicí. Akce by se
měly zúčastnit všechny obce regionu, ať už formou zajištění vystoupení folklórního souboru ze
své obce nebo prezentací svých obecních spolků, atd. Také starostové obcí se zúčastní
v rámci soutěže o nejlepší štrúdl, do Jablunkova na kole, apod.

-

Host jednání, senátor P. Gawlas – informoval o senátním pozměňovacím návrhu k novele
zákona o pozemních komunikacích, pokuta pro řidiče kamiónů za porušení zákazu vjezdu se
může vyšplhat až na 100.000 Kč. Dále podal starostům informace o aktuálním dění v Senátu
PČR.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

8/1 krátkodobý úkol
Připravit přehled projektových záměrů v jednotlivých obcích pro
čerpání prostředků v rámci MAS Jablunkovsko.
termín: 4. 9. 2015

-

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

Zpracovat návrh stanov RSTS.
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

-

všichni starostové

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

