ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS HRUBÝ JESENÍK, z. s.
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Název MAS: MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Místo konání: Městský úřad, Bruntál
Datum a čas: 27. 8. 2016
Přítomni:
Za realizační tým projektu včetně externího dodavatele odborných výstupů projektu: Hana Slováková,
Jana Jurajdová
Z cílové skupiny: zástupci obcí MAS, dle prezenční listiny
Zápis:
1. Úvodní přivítání, představení přítomných
 Schválení programu
 Schválení zapisovatele, ověřovatele
Zapisovatelem byl jmenován Ing. Pavel Kolář a ověřovatelem Mgr. Zdeněk
Macrineanu.
2. Prezentace dosavadních výsledků projektu – uvádí paní Slováková a Jurajdová
Zapojeno je 72 MAS; Z dotazníkových a analytických zjištění bylo definováno deset poznatků,
které obecně zahrnují bariéry, nedostatky, problémy a potřeby, i vztahy mezi subjekty
v území. Podrobnosti o poznatcích jsou uvedeny v prezentaci.
Z poznatků bylo definováno pět legislativních návrhů.
3. Představení Strategie spolupráce obcí MAS (SSO – MAS) - představuje Z. Macrineanu
Strategického cíle bude dosahováno prostřednictvím plnění sedmi specifických cílů,
obsažených v dokumentu „Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS, který je
dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období
2014 - 2020. Dodatek vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu „MAS jako nástroj
spolupráce pro efektivní chod úřadů“. Dokument doplňuje a upřesňuje strategii MAS v oblasti
spolupráce obcí. Texty v tomto dokumentu jsou výsledkem dílčích analýz a jednání.
Dokument obdržely všechny členské obce MAS.
4. Projednání, doplnění a schválení SSO-MAS – diskuze nad projednávanou strategií:
Paní Slováková: Kdo bude naplňování cílů zajišťovat?:
Odpověď Z. Macrineanu: Vzniká DSO, který by měl mít tato témata v náplni činnosti, některé
činnosti naopak může koordinovat MAS. Předpokládáme propojení obou institucí, tak aby
efektivně rozvíjely oblast Bruntálska.
Starosta Tománek k cíli 1: Vzhledem k docílení kvalitní znalostní kontinuity na obcích by mělo
být prioritně vzdělávání určeno administr. pracovníkům zvláště malých obcí. Problém obcí je i
sledovat legislativní podmínky zadávacích řízení.
K cíli 3: Musí být společný zájem na systému likvidace TKO; to nejsou jen sběrné nádoby.
Starostové berou na vědomí usnesení:
starostové obcí z území MAS Hrubý Jeseník berou na vědomí Strategii spolupráce obcí v MAS
Hrubý Jeseník.
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15 bylo pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Starostové ukládají:
manažerovi MAS Hrubý Jeseník nezbytnou finalizaci Strategie spolupráce obcí v MAS Hrubý
Jeseník před schválením výkonným orgánem MAS Hrubý Jeseník.
15 bylo pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
5. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství
Z. Macrineanu představuje text Paktu o spolupráci a partnerství:
„My, zástupci obcí v MAS Hrubý Jeseník tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na
obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším
cílem je zlepšení chodu obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s
neziskovým a podnikatelským sektorem v místní akční skupině Hrubý Jeseník“.
Starostové schvalují: Pakt o spolupráci a partnerství
15 bylo pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
6. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým operačním
programům – Paní Slováková s paní Jurajdovou představují skripta “OP v kostce“. MAS bude
realizovat 3 OP (IROP, PRV, Zaměstnanost) + OP přeshraniční spolupráce.
7.

Aktuální problémy obcí - diskuze pod vedením paní Slovákové s Jurajdovou, z diskuze by
měly být patrné hlavní problémy, ty by měly být tlumočeny SMS.
Starostové se shodli, že s ohledem na potřeby realizace rozvojových záměrů a posílení
kontinuity by mělo být funkční období šestileté a obnova zastupitelů postupná (Senátní
praxe)

8. Závěr

Zapsal dne 27. 8. 2015 P. Kolář
Ověřil dne 27. 8. 2015 Z. Macrineanu
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Výpis usnesení:
Přítomní starostové obcí z území MAS Hrubý Jeseník berou na vědomí Strategii spolupráce obcí
v MAS Hrubý Jeseník a ukládají manažerovi MAS Hrubý Jeseník jeho nezbytnou finalizaci před
schválením výkonným orgánem MAS Hrubý Jeseník.

Přítomní starostové obcí z území MAS Hrubý Jeseník schvalují znění Paktu spolupráce a partnerství
v MAS Hrubý Jeseník v následujícím znění:
„My, zástupci obcí v MAS Hrubý Jeseník tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a
rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení
chodu obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a
podnikatelským sektorem v místní akční skupině Hrubý Jeseník“.
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Fotodokumentace:
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