SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí
Usnesení
38. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 6. 6. 2014 v Mostech u Jablunkova – Hotel Grůň
KONTROLA USNESENÍ:
-

10/4 dlouhodobý úkol zařadit jako stálý bod programu jednání sněmu starostů: „aktuální
informace z regionu“.

termín: trvale
-

12/1 dlouhodobý úkol
Těšínské Slezsko

tajemník
Zajistit distribuci zápisu z jednání Regionální rady a Euroregionu

termín: trvale

tajemník

SNĚM STAROSTŮ SOJ SCHVALUJE:
-

38/310 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Program jednání.

-

38/311 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Kontrolu usnesení.

-

38/312 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Souhlas s celoročním hospodařením Sdružení obcí
Jablunkovska za rok 2013, a to s výhradou a zavazuje se přijmout příslušná nápravná opatření.

-

38/313 (pro 10, proti 0, zdržel se 0): Smlouvu o poskytnutí dotace na pořádání série běžeckých
závodů „Beskydské vrcholy 2014“.

-

38/314 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Příspěvek pro Obvodní oddělení PČR Jablunkov ve výši
30.000 Kč na pořízení prostředků, které by zajistily větší efektivitu práce policie a tedy i větší
bezpečnost v regionu Jablunkovska.

-

38/315 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Setrvání SOJ jako kolektivního zakládajícího člena v RSTS
ve výši příspěvku 2,60 Kč na obyvatele. A doporučuje jednotlivým obcím projednat
v zastupitelstvech obcí individuální členství v RSTS.

-

38/316 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Financování dopravy pro fotbalové družstvo z partnerského
Powiatu Krapkowice. Účast na fotbalovém turnaji SK Návsí.

SNĚM STAROSTŮ SOJ BERE NA VĚDOMÍ:
-

38/317 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Dopis Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem
v Třinci ve věci vytvoření pracovních skupin pro jednání s CHKO ve věcech cestovního ruchu,
pořádání sportovních akcí a další.

-

38/318 (pro 11, proti 0, zdržel se 0): Termín příštího jednání SOJ: 29. 8. 2014 v Dolní Lomné.
INFORMACE Z REGIONU

-

Host jednání, vedoucí obvodního oddělení PČR Jablunkov npr. Mgr. Marek Sikora –
připomenul, že region Jablunkovska byl vyhlášen jako jeden z nejbezpečnějších regionů
v České republice. Zhodnotil dosavadní činnost obvodního oddělení PČR za první polovinu
roku 2014. Uvedl, že počátkem roku bylo zaznamenáváno časté vloupání do chat v regionu.
V současné době se policie zabývá velkým nárůstem řízení vozidel pod vlivem alkoholu nebo
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jiných návykových látek. Také jsou častá vloupání do rodinných domků, pachateli jsou
zejména občané ze Slovenska.
V rámci zvýšení bezpečnosti v regionu a větší efektivity práce policie diskutoval se starosty
možnosti finanční pomoci.
-

Starostové obcí vyjádřili pochvalu a vděčnost za práci obvodního oddělení.

-

Dále byla na jednání probírána problematika přímého vstupu obcí do RSTS. Byl prezentován
názor právníka, že SOJ je jedním ze zakládajících členů RSTS. Samotným obcím nic nebrání,
aby samostatně do RSTS vstoupily. Stanovy podle NOZ není nutné měnit, popřípadě až po
vstupu jednotlivých obcí.

-

Ve dnech 7. 7. – 13. 7. 2014 se pořádá tradiční Mezinárodní dětský tábor na Trojmezí,
v Čiernem. V sobotu, 12. 7. 2014, proběhne tradiční setkání ředitelů a starostů v rámci tábora.

-

T. Gruszka – informoval starosty o obnově vodního klauzu na vodním toku Lomná.

-

R. Pavlinová – poděkovala starostům L. Husarové a D. Ćmielovi za zajištění výběrového
řízení k opravě místních komunikací v obcích Návsí, Košařiska, Nýdek, Písečná a Dolní
Lomná.

-

L. Husarová – podala informace o připravovaném fotbalovém turnaji oddílu SK Návsí. Oddíl
chce pozvat fotbalisty z partnerských Krapkowic. Viz usnesení č. 38/316.

-

Starostové diskutovali o možnostech projektové dokumentace na zakoupení čipů pro
odchycené psy. L. Husarová uvedla, že v obci Návsí bude vymezen pozemek na provizorní
kotce pro odchycené psy.

-

R. Bilko – slíbil zajistit informace o podobě připravované stavby silnice I/11 prostřednictvím
vládního zmocněnce.

SNĚM STAROSTŮ SOJ UKLÁDÁ:
-

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

termín: 21. 3. 2014
-

35/2 splněno

termín: 21. 3. 2014
-

tajemnice
Projednat a navrhnout jednotnou výši členských příspěvků pro region RSTS.
Pavlinová, Czepczorová, Ćmiel, Borski

38/1 v plnění Připravit výběrové řízení na dodavatele kompostérů v rámci projektu „Sdružení obcí
Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad“.

termín: 29. 8. 2014
-

38/2 v plnění Připravit výběrové řízení na managera SOJ v rámci projektu spolufinancovaného
z rozpočtu Moravskoslezského kraje „Kvalitní management – kvalitní mikroregion Sdružení obcí
Jablunkovska.“

termín: 29. 8. 2014
-

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

všichni
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-

10/4 dlouhodobý úkol
z regionu“.

termín: trvale
...........................................
Renata Pavlinová
předsedkyně SOJ

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

předseda

