SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
2. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 19. 12. 2014 v Nýdku – Penzion Ovečka
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:
-

22/2 (pro12, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

23/2 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

24/2 (pro 11, proti 0, zdržel se 1): Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu hospodaření Sdružení obcí
Jablunkovska.

-

25/2 (pro 10, proti 0, zdržel se 2): Rozpočet hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska na rok
2015.

-

26/2 (pro 10, proti 0, zdržel se 1): finanční podporu agentuře KaPa, o.p.s. ve výši 30.000 Kč pro
zachování chodu poradenského střediska v Jablunkově.

-

27/2 (pro 10, proti 0, zdržel se 2): Pracovní skupinu k zajištění oslav dvacátého výročí založení
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska ve složení: J. Konečný, R. Borski, R.
Wróbel, P. Staňo, J. Hamrozi, J. Szotkowski, D. Ćmiel a Z. Bazgierová.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

28/2 (pro 11, proti 0, zdržel se 1): Informaci o alokaci prostředků MAS Jablunkovsko v příštím
programovacím období.

-

29/2 (pro 12, proti 0, zdržel se 0): Návrhy gestorů cílů v jednotlivých oblastech dle prezentace
koordinátorů Meziobecní spolupráce v příloze.

-

30/2 (pro 10, proti 0, zdržel se 2): Termín konání závodů Beskydská lyže 2015 (10. 2. 2015) a
způsob odměňování vítězů. (tradiční model: diplom, medaile, věcná cena)

-

31/2 (pro 10, proti 0, zdržel se 2): Zprávu kontrolní komise o provedené kontrole hospodaření
SOJ dne 18. 12. 2014.

-

32/2 (pro 10, proti 0, zdržel se 2): termín příštího jednání sněmu starostů SOJ: 30. 1. 2015
v Hrádku.
INFORMACE Z REGIONU

-

D. Ćmiel a A. Kolčárková – seznámili přítomné starosty s postupem čerpání finančních
prostředků prostřednictvím MAS Jablunkovsko. Podmínkou pro čerpání dotací je strategický plán.
Podrobnější informace naleznou starostové v materiálu, který jim bude rozeslán e-mailem.

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Dále se diskutovalo o složení nového programového výboru MAS, který bude zvolen na valné
hromadě, 30. 12. 2014. Sněm starostů byl také informován o výsledku výběrového řízení na
manažera MAS.
-

Hosté jednání, A. Wojtas a H. Vallová, z týmů Meziobecní spolupráce – představili starostům cíle
v rámci oblastí, které byly sněmem zvoleny již během předchozích jednání, a to cíle v oblasti
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a nezaměstnanosti. V diskuzi se starostové
vyjadřovali k jednotlivým cílům. Například ke školství poznamenal místostarosta města
Jablunkova, p. Jakus, nutnost zabývat se také středními školami, jejich provázaností s MAS
Jablunkovsko, poskytnout absolventům větší možnost uplatnění na trhu práce, atd. Dále byli
stanoveni gestoři k jednotlivým cílům, dle přílohy.

-

Starostové diskutovali o lyžařských závodech Beskydská lyže, které proběhnou v únoru 2015. Byl
stanoven termín (10. 2. 2015), způsob odměňování závodníků, apod.

-

Starostové se také vyjádřili k budoucímu výročí SOJ. Byly navrhnuty různé varianty k oslavám.
Dále
byla
stanovena
pracovní
skupina,
která
se
tímto
bude
zabývat.
D. Ćmiel navrhnul zhotovení propagačního materiálu ve formě hry, tak aby materiál byl použitelný
pro celou rodinu, aby se k němu mohli lidé „vracet“.
R. Wróbel – vyzvednul soudržnost, kterou se jablunkovský region může pochlubit a navrhnul, aby
v rámci propagace jednotlivých obcí a celého regionu byla vytvořena série „medailónků“ z obcí
pro vysílání kabelové televize Bystřice.
R. Borski – navrhnul, aby se každý rok v jiné obci v rámci SOJ, pořádala olympiáda v různých
disciplínách, do které by se zapojila celá obec.

-

J. Konečný – informoval starosty o jednání SPOV ve Větřkovicích, dále informoval o schůzce,
která proběhla na MěÚ v Třinci k územně-analytickým podkladům, a také se zmínil o tématu
sociálně právní ochrany dětí.

-

S. Jakus – pozval přítomné na benefiční koncert skupiny Šeptem, 21. 12. 2014, koncert
dechového orchestru Jablunkovanka, 28. 12. 2014 a koncert koled, 4. 1. 2015.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

2/1 v plnění

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

termín: 30. 1. 2015
-

35/1 splněno Připravit přehled nákladů na pořádání závodů Beskydská lyže 2015 pro případ zařazení
kategorie registrovaných žáků.

termín: 21. 3. 2014

-

tajemnice

38/3 v plnění Navrhnout různé varianty k oslavám výročí založení SOJ v roce 2015. (28. 4. 2015, 20 let
založení dobrovolného svazku obcí)

termín: 29. 8. 2014
-

předseda, místopředseda

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

