Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Záznam z 6. setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál
Termín setkání:
Místo setkání:

23. 4. 2015 v 9 hodin
Zasedací místnost zastupitelstva Města Bruntál (přízemí MÚ Bruntál).

Program jednání
9:00 Prezence účastníků
9:30 Zahájení – Ing. Rys, MBA
1. Organizační pokyny
2. Zhodnocení průběhu projektu v období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2.
oficiálního setkání představitelů obcí
3. Návrhová část odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství, zaměstnanosti, návrh
akčního plánu na rok 2015
4. Zhodnocení tématu administrativní podpora malých obcí
5. Seznámení s dokumenty DSO Bruntálsko
6. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
7. Projednání témat spolupráce:
- rozvoj cyklodopravy, bezpečnost v dopravě, komunikace
8. Závěr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Organizační pokyny
Pan Unverdorben seznamuje s programem dnešního setkání, jeho délkou a připomíná jednací řád,
který byl schválen na minulém jednání. Zástupce každé obce má jeden hlas.
Dle prezenční listiny je přítomno 23 zástupců měst a obcí z SO ORP Bruntál, což představuje 74,19 %
obcí, čili byla splněna podmínka minimální účast na shromáždění představitelů obcí, která činí 30 %
účast. Též představil realizační tým a motivující starosty.
2. Zhodnocení průběhu projektu v období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2.
oficiálního setkání představitelů obcí
Pan Unverdorben seznamuje s dosavadním průběhem realizace projektu:
Projekt započal koncem roku 2013, v červnu 2014 došlo k I. oficiální setkání starostů, kde byli
zástupci měst a obcí SO ORP Bruntál seznámeni s výstupy analytiků za každé téma. Následovala další
jednání na úrovni Mikroregionu Slezská Harta, fokusní skupiny za jednotlivá témata, setkání
analytiků, setkání s představiteli obcí, atd. Během tohoto období už byly náznaky na vytvoření DSO
Bruntálsko. Obce začaly spolupracovat na společném projektu nákupu nádob na separovaný odpad a
kompostérů, který by byl z větší části dotován z fondů EU (OP ŽP).
Paní Kudelová děkuje všem starostům za vyplnění řady dotazníků, vysvětluje tvorbu souhrnného
dokumentu. Realizační tým vytvářel analytickou a návrhovou část. V té byly zohledněny jednak
názory odborníků ve fokusních skupinách, ale i názory starostů. Dnes se nebude souhrnný dokument
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uzavírat, protože jeho celková podoba není schválena ze strany SMO. Je nutné dopracovat některé
formální nedostatky. Je to obsáhlý dokument.
3. Návrhová část odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství, zaměstnanosti, návrh
akčního plánu na rok 2015
Paní Kudelová seznamuje s návrhovou částí za jednotlivá témata:
Odpadové hospodářství
Problémový okruh: Existence černých skládek: Řeší vybudování sběrných dvorů a míst. Další okruh je:
Zvyšující se náklady na likvidaci odpadů. Cílem je snížit množství vyprodukovaného odpadu a
optimalizace sběrných nádob – shoda u všech, prevence vzniku odpadu by měla začít u domácího
kompostování. Rozšíření sítě o zpětný sběr odpadů – možné finanční prostředky pro obce.
Předškolní výchova a základní školství:
Problémový okruh č. 1 Neefektivní (nedostatečná) naplněnost škol – tři cíle: Zavedení školských
obvodů spádových škol, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a vytvoření pozice
regionálního manažera pro oblast školství. Správní obvod ORP je nejlepší platforma pro řešení
problematiky školství. Musíme hledat cesty jak motivovat rodiče, aby byly zachovány malé školy a
aby nebrali děti do velkých škol.
Vzdělávání žáku se SVP. Otázka spíše pro ředitele – důležité téma: inkluze, integrace.
Problémový okruh č. 2: Nedostatek regionální identity: Není to tak špatné, jak se traduje. Nutné spíše
regionální identitu posilovat.
Sociální služby:
Problémový okruh 1: Komunitní plánování sociálních služeb nepokrývá celé území ORP.
Nutné urychlit tuto činnost. Všechny služby musí být registrované. Musí být taky dodržovaná kvalita,
standardy.
Problémový okruh č. 2: Nízká finanční spoluúčast obcí ORP na financování sociálních služeb. Rozdílná
úroveň financování v městech a obcí, bude potřeb sladit potřeby s nabídkami, aby bylo předem jasné
financování.
Problémový okruh č. 3: Stárnutí populace a nedostatečné zajištění seniorů terénními službami.
Problémy s přibývajícím počtem seniorům, pro klienty jsou vhodnější terénní soc. služby než
pobytové instituce. Zabezpečit kvalitní a dostupnou síť terénních služeb.
Zaměstnanost a podpora podnikání:
Problémový okruh č. 1: Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost. Někteří starostové cítí zodpovědnost za
snížení, mnozí si myslí, že je to věc státu.
Problémový okruh č. 2: Nízká vzdělanostní úroveň populace.
Provázat firmy se školami. Je poptávka po řemeslnících, jsou jiné představy rodičů, jaký obor by mělo
jejich dítě studovat. Volné obory na úřadech práce, ale chybí vhodní uchazeči. Větší zapojení škol a
obcí. Krajské podmínky se zlepšují. Chystají se velké investice do Střední odborné školy Bruntál.
Pan Unverdorben mluví o problému nezaměstnanosti. Domnívá se, že se to skokem nezlepší. Jedná
se o dlouhodobou záležitost, ale Bruntálsko by nemělo být na prvních místech ve statistikách
nezaměstnanosti.
Pan Černý: Je činný v projektu SMO ČR a 16 let starostou v Úvalech u Prahy.
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Poznámka k odpadům: V nejbližší budoucnosti bude konec skládkování, bude jej nutné spalovat.
Náročně na přípravu. Mluví o spalovně u Plzně, stačí jedna v kraji. Obce se sdružují nejen v rámci ORP
Plzeň ale i v širším okolí. Lepší vyjednávaní se spalovnou. Spalovny budou monopol. Nutné zajistit
partnerství.
Školství: Přeplněnost městských škol, venkov má obrácený problém. SMO bojuje, aby limit počtu
žáků na třídu byl nejnižší. Obce pak musí doplácet. To má být úloha státu. Některé obce to řeší
svazkovou školou – obce se dohodnou, několik škol má jednu právní subjektivitu, zřizovatel je svazek
obcí. Náročné na zajištění dopravní obslužnosti, ale třídy jsou plné, školy mají větší finanční možnosti.
Rozhodnutí je vždy na rodičích, je to jeho právo. Rodiče dojíždějící do zaměstnání berou děti do škol
v místě zaměstnání. Potřeba zajistit odpolední péči o děti.
Soc. oblast: Hlavní problém teprve přijde. Do důchodu budou chodit lidé bez zajištění (finanční i
bytové). Je to složitá oblast – problémy mladých rodin, svobodných matek. Služba důchodcům
v dluhové pasti. Časem budou problémy přibývat.
Zaměstnanost: V ORP Lipník n. Bečvou – rozpracovali zde dobrou metodiku, co lze z úrovně obcí dělat
pro zlepšení zaměstnanosti. Není to rozhodující – hlavní roli, zde hraje stát, ekonomika. Nespolupráce
ÚP s dalšími úřady, nesetkává se nabídka ÚP s potřebami podnikatelů atd. Důležitá je komunikace.
Koordinace a informovanost.
Příklad z Rakouska: Zemědělský region poblíž českých hranic, lidé odcházeli. Svazek obcí se dohodl,
vytvořili zde tři menší zóny pro podnikání. Dohromady získali podporu, vytvořili zázemí a potřebnou
infrastrukturu. Do 3 měsíců byla podepsána smlouva s investory. Efekt má celý mikroregion. Ne jen
samostatné obce. Více vydrží drobné firmy s dlouholetou tradicí než velké, které mají daňové úlevy
a pak utíkají za levnější pracovní silou dále na východ. SMO poskytne více informací a podkladů.
Paní Kudelová představuje návrh akčního plánu na rok 2015 - 2016: SMO se podařilo najít cestu jak
rozpracovat prvotní kroky k cílům, které byly stručně představeny. Prodloužení projektu do října,
rozpracování vybraných témat.
Oblast: Zaměstnanost: cíl 2.2. Zastavení negativní migrace absolventů místních SŠ: zřízení
podnikatelského inkubátoru v Bruntále. Podnikatelské inkubátory fungují v několika oblastech ČR.
Pomoc při rozjezdu podnikání absolventů škol. Absolventi potřebují pomocnou ruku, jinak odcházejí
do regionů s nižší nezaměstnaností.
Cíl 2.1. Zvýšení podílu vzdělaných lidí a odborníků v populaci ORP: Tým složený ze zástupců škol, obcí,
podnikatelů a představitelů hospodářské komory. Musí být rovnováha mezi nabídkou a poptávkou.
Cíl 3.1 Databáze ploch, brownfieldů – již některé existují, může se udělat na úrovni ORP. Často se neví
o nevyužitých objektech.
Oblast: Školství:
Možno zlepšit ihned, informace jsou k dispozici. Hledání optimálního nastavení. Nesmí být
konkurence, ale vzájemná spolupráce.
Zapojení víc děti do dění. Školní parlamenty. Inspirace a spolupráce.
Oblast: Soc. služby: Nejdříve je nutné vytvořit střednědobý plán sociálních služeb a vzdělávací
seminář pro starosty: rozdílná terminologie, neporozumění.
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Oblast: Odpadové hospodářství: Mluví se o konci skládkování, diskuze ohledně spalovny. Na obcích je
nutné snížit co největší množství odpadů. Zavádění ISNO (inteligentní systém nakládání s odpady).
Některé obce se podílí na pilotním projektu.
Spolupráce obcí na projektech v rámci DSO je vhodnější, než když si obce nechá projekt zpracovat
sama. Větší možnosti, zlepšení kvality projektů.
Děkuje za pozornost.
Pan Unverdorben: Na téma odpadů – společný nákup nádob na separovaný odpad, kompostérů přes
výzvu OP ŽP je zapojeno 14 obcí.
Příští setkání starostů bude 28. května, kde se schválí souhrnný dokument.
4. Zhodnocení tématu administrativní podpora malých obcí
Pan Buťák: Dotazník se zaměřil na 7 oblastí, ve kterých by mohly malé obce spolupracovat.
Vyjmenovává témata. Průzkum probíhal ke konci loňského roku. Zúčastnilo se 2/3 území.
Závěry: Ekonomickou agendu si dělá obec sama, spíše podpora. Témata se lišila podle obcí, každá
obec preferovala pomoc v jiném tématu. Představuje tabulku četnosti témat. Hlavním tématem je
dotační management v rámci DSO. Druhá oblast: Zpracovávání veřejných zakázek – měnící se
legislativa. Dále vysvětluje, že mohlo dojít ke zkreslení dotazníku: Průzkum probíhal po komunálních
volbách, 4 noví starostové, mohli přinést zkreslený pohled.
5. Seznámení s dokumenty DSO Bruntálsko
Paní Metelková vysvětluje průběh vzniku dokumentů. Mikroregion Slezská Harta (MSH) mohl být
využit k transformaci, aby tato spolupráce fungovala. Mezi obcemi proběhlo dotazníkové šetření, jak
by DSO mělo fungovat. Podle toho SMO vytvořilo vzorové dokumenty. Tyto dokumenty můžeme, ale
také nemusíme využít. Minule jste byli seznámení s analýzou SMO. MSH není úplně vhodných
subjektem, protože pokrývá jen malou část území (14 obcí). Starostové se dohodli na vytvoření
svazku na celém území ORP. Jsou připraveny nové dokumenty, které prošly právním
připomínkováním, a to smlouva o vytvoření DSO, návrh usnesení pro zastupitelstva obcí, stanovy
nového DSO.
Smlouva o vytvoření DSOP: Je to dobrovolné sdružení obcí, řídí se stanovami, obce jsou rovnoprávné,
doba platnosti takového sdružení je na dobu neurčitou. Název DSO Bruntálsko – reprezentace SO
ORP Bruntál. Cíl: Koncepční a efektivní rozvoj celé oblasti. Ochrana a prosazování zájmu na místní,
krajské i celostátní úrovni. Orgány: členská schůze, kde rozhoduje nadpoloviční většina, o výši
členských poplatků musí rozhodnout 3/5 většina.
Dokumenty byly všem zaslány, byla dána lhůta na připomínky, nebyly žádné.
Pan Unverdorben se ptá na připomínky? Nejsou žádné.
Členské příspěvky: Pro start je nutná symbolická částka: Prozatím jsme se domluvili na 1 Kč za
obyvatele, což pro většinu obcí známe pár set korun. Mít nějaký finanční obnos je důležité pro
účetnictví. Konečnou výši schválí ustavující členská schůze.
Pan Černý: O DSO mluví zákon, je to velmi volně napsáno. Obce mají možnost přenést některé
povinnosti na svazek, proto musí mít řád, stanovy. Je nutné ošetřit, když do projektů nepůjdou
všechny obce, ale jen část, jaká bude finanční spoluúčast obcí. Je nutná specifikace. Velký svazek je
dobrý pro odpady, dopravu, ale měl by být akceschopný i pro menší počet obcí.
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Pan Rys: Z počátku měl názor, že není potřeba zakládat nic nového. Je tu plno sdružení. Z počátku
byla snaha navázat na sdružení obcí Bruntálska, po právních názorech to nebylo doporučeno. Bude
vhodnější založit nové. Založení nového bude právně čistější. Je to šance mít něco kompletně
společného. Musí to projít zastupitelstvy, pohled do delšího období. Mohou být problémy se
zastupiteli.
Hlasování:
- Zda přítomní souhlasí se zněním předložených dokumentů pro vznik DSO k předložení
zastupitelstvům obcí:
PRO 20 (všichni přítomní)---------------------PROTI 0 -----------------------------------ZDRŽEL SE 0
Návrh byl přijat.
Obce předloží dokumenty pro vznik DSO Bruntálsko na nejbližším jednání zastupitelstva, o
výsledku rozhodnutí zastupitelstva budou informovat p. Metelkovu a doloží text usnesení do 30. 7.
2015.
6. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
Pan Unverdorben vítá pana Sochu: Krajský Koordinátor v projektu SMO.
Pan Rys seznámil přítomné s textem prohlášení o vzájemné spolupráci obcí, které slouží jako
dobrovolná deklarace vzájemné spolupráce. Prohlášení bylo posláno mezi přítomné k podpisu.

7. Projednání témat spolupráce:
Paní Metelková mluví o tématech spolupráce mezi obcemi, v současné době se jeví jako příhodný
rozvoj cyklodopravy, bezpečnost v dopravě, komunikace. Hovoří o tom, že je nutné vědět, jestli obce
se budou chtít pustit do zvolených témat
K dotačním možnostem v oblasti dopravy hovoří pan Macrineanu. Seznamuje přítomné s možnostmi,
které skýtá připravovaný Integrovaný regionální operační program, dále Program přeshraniční
spolupráce Česko – Polsko, nebo Státní fond dopravní infrastruktury. Cyklostezky z IROPu musí
vycházet z dojížďky za prací, službami. Podpora z SFDI bude vysoká, ale bude zohledněna dopravně
bezpečnostní situace, míra automobilové dopravy a koncepce a návaznost na síť cyklostezek. Kromě
cyklostezek bude možné získat podporu na chodníky podél frekventovaných silnic, přechody, zálivy u
zastávek, ostrůvky, nasvícení přechodů a další prvky.
Paní Metelková se ptá, zdali se k tomuto tématu chceme dále věnovat. Je to finančně a časově
náročné. Musí být koncepce, odborník. Chceme jasné slovo, zdali se tomu budeme věnovat.
Dále představuje možnost spolupráce u opatření neproduktivních investic v lesích Programu rozvoje
venkova. Dotace na vybudování návštěvnické infrastruktury – stezky, herní prvky, přístřešky,
odpočívadla. Uznatelným nákladem bude i projektová příprava.
Pan Buťák: Kdy budou výzvy, jak se připravit?
Paní Metelková odpovídá, že operační programy se stále připravují, první výzvy z Programu rozvoje
venkova se patrně objeví na podzim tohoto roku, ovšem připravovat projekty je nutné již nyní. Po
vyhlášení výzvy není čas zpracovat kvalitní projekt.

Stránka 5 z 6

Paní Pavlíková: Ve Sdružení obcí Rýmařovska jsme dávali 5x projekt na cyklostezku, vždy nám to
smetli ze stolu. Dostali jsme málo bodů, málo lidí vyjíždí z bodů začátků a konce cyklostezky, nejsou
zohledněni cyklisté v průběhu trasy cyklostezky. Jsou zohledněny jen oficiální výsledky sčítání
dopravy.
S lesy to také není jednoduché, nejsou všechny v majetku obce, různě rozparcelované, nutná změna
uzemního plánu, časté je též znepřístupnění cest přes zemědělskou půdu k lesům.
Paní Metelková uvádí, že je důležitá návaznost na páteřní cyklotrasu, kterou tu máme. Bude nutné
provést studii proveditelnosti.
Pan Božovský mluví o záměru propojení Moravského Berouna a Dvorců v trase bývalé úzkokolejky
vedoucí z Ondrášova. Na území Dvorců jsou pozemky v majetku obce.
Pan Unverdorben: Paní Metelková pošle záměry, budou chodit návrhy.
8. Závěr
Pan Socha: Pokračování projektu, od června do října tohoto roku. Nové aktivity:
 Zmapování zaměstnanosti a nezaměstnanosti,
 dokončení akčního plánu a rozpracovat konkrétní projekty
Ke konci května bude SMO očekávat odpověď.
Pan Unverdorben shrnuje všechny body jednání, další setkání, kde dojde ke hlasování o souhrnném
dokumentu proběhně 28. 5. 2015 v budově MěÚ Bruntál.

Dne 4. 5. 2015
Zapsal: Mgr. Zdeněk Macrineanu
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