Jednání v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“,
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Předmět jednání:
Termín jednání:

jednání týmu
13. 11. 2014

Program:
1. Změny týmu
2. Úkoly z minula
3. Diskuse nad cíli a indikátory
4. Úkoly na další období
5. Další
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Změny týmu
V úvodu proběhlo přivítání všech členů a představení změn v týmu.
Nový motivující starosta za MSH - Libor Unverdorben. P. Kudelová zatím nejasná, dnes omluvena.
Byly shrnuty dosavadní aktivity projektu pro nového motivujícího starostu:
Projekt má dvě roviny: spolupráci obcí a jednání se starosty a zpracování témat vhodných pro MOS.
- Zpracována analytická část za definované oblasti ORP Bruntál
- Proběhlo 1. setkání starostů
- Vytvořeny problémové okruhy jednotlivých oblastí, projednání ve fokusních skupinách
- Zpracovány cíle a opatření
- Dnes návrhy indikátorů.
2. Úkoly z minula
Úkoly:
P. Šarman:
- Dopracovat návrh problémových okruhů a stromů problémů dle metodiky, zaslat
koordinátorovi – splněno částečně;
- Navrhnout členy fokusní skupiny a termín jednání (předjednat se všemi členy) – zaslat
koordinátorovi (vždy musí být členem i motivující starosta, v tomto případě p. Mores a
koordinátor) – skupina pouze narvžena;
- Projednat ve skupině – nesplněno;
P. Šarmanovi byly zaslány připomínky ke zpracování volitelného tématu, problémovým okruhům a
cílům:
- v analýze je řada dobře definovaných problémů, podložených konkrétními daty, které však
nebyly dostatečně použity pro definování problémových okruhů a cílů;
- ve SWOT analýze se najednou objevuje cestovní ruch, a to bez příslušných analýz, které by to
dokládaly v analytické části. Cestovní ruch by měl být součástí tématu, bylo by však potřeba
doplnit příslušné analýzy i o toto téma, jinak tvrzení zde uvedená nemají žádný podklad;
- problémové okruhy musí vycházet z provedených analýz tématu, to co je uvedeno v analýze
pak není dostatečně využito, návrhy nereagují ani na problémy uvedené ve SWOTce;
problémové okruhy vycházejí spíše z obecných částí analýzy, chybí logická provázanost s
analýzou tématu
- to se samozřejmě odráží i návrzích cílů. Např.:

-

-

-

-

cíl 1 Snížení nezaměstnanosti předpokládá vytvoření týmu s hlavní náplní vytvoření „mostu“
mezi soukromou sférou a samosprávou jehož činností bude aktivní sledování aktuálních
dotačních titulů a výzev. Není jasné, jak konkrétně přispěje toto řešení ke snížení
nezaměstnanosti? Jaké další kroky budou pro snížení nezaměstnanosti prováděny? Dotace
nejsou spásonosné a jediné řešení. Dotace také jednou skončí a je třeba se na to připravit. I
když samozřejmě je třeba je nyní využít. Bylo to již pěkně zpracované v prezentacích
starostům, ale nyní nebylo použito.
cíl 1.2 Zvýšení podílu vzdělaných lidí a odborníků v populaci ORP, zde je navrženo: iniciace a
udržování pravidelné komunikace mezi místními středními školami a podniky. V rámci
možností škol může dojít k úpravám studijních plánů dle potřeb místních
zaměstnavatelů, propagace regionu, coby místa zajímavého pro život - jak tato řešení
konkrétně zvýší podíl vzdělaných lidí?
cíl 2.1 Zastavit negativní migraci absolventů místních SŠ a zajistit alespoň částečný návrat
absolventů VŠ po dokončení studia, ale obsah a popis tohoto cíle by spíše odpovídal
konkrétnímu měřitelnému cíli: Vytvoření podnikatelského inkubátoru.
Cíle musí být měřitelné, konkrétní, realizovatelné a tak.

P. Šarmanovi bylo kvůli dodržení termínu navrženo, že návrh zatím bude nahrán tak, jak byl
předložen s tím, že se co nejdříve sejdeme a probereme to, a že to dopracuje a projedná ve fokusní
skupině. Návrh členů fokusní skupiny byl akceptován s tím, je musí být přítomen i motivující starosta
a koordinátor. Byl navržen termín setkání 3. 11., ale p. Šarman se nedostavil a ani se neozval.
Analytici za všechna ostatní témata:
- Zpracovat návrhy cílů a opatření – zaslat koordinátorovi;
- Navrhnout a předjednat termíny jednání fokusní skupiny – zaslat koordinátorovi
- Projednat ve skupině;
Všichni splnili.
Všichni:
- Sepsat návrh legislativních změn, které vyplynuly z dosavadních jednání, návrh bude předán
SMO. (P. Flajzarová ukazuje na příkladu předškolních dětí – povinná školka, povinná
předškolní třída, p. Mores navrhuje normativy na počet obyvatel v bytech – na plochu).
Nesplněno, úkol trvá.
Analytici:
2.11. Byla všem zaslána metodika k indikátorům a již navržené problémové okruhy a cíle za všechna
témata. Úkol zpracování indikátorů a jejich zaslání do 11. 11. 2014. Zaslání vždy všem členům týmu k
diskusi. Splněno.
Motivující starostové:
Konzultace cílů s kolegy starosty – nesplněno, úkol trvá.
3. Diskuse nad cíli a indikátory
Předány připomínky SMO za oblast odpadové hospodářství a k indikátorům, nutné dopracovat a
zaslat koordinátorovi do 25. 11. 2014.
4. Úkoly na další období
- Celý dokument musí být zpracován do 20. 12. 2014!!
- Aktualizovaná metodika pro úpravu dokumentů.

Jirka Zátopek:
- Dopracovat připomínky SMO, upravit indikátory.
Všichni:
- Dopracovat cíle a indikátory do 21. 11. 2014 a poslat všem.
- Pracovat na dalších částech strategie - nová metodika pro implementaci strategie:
a) Systém monitorování a hodnocení realizace strategie
b) Systém změn strategie
c) Akční plán.
Návrh do: 30. 11. 2014
Motivující starostové:
Komunikace motivujících starostů s ostatními starosty – nutná dohoda nad formou MOS, případným
DSO, konzultace cílů apod.
Termín: průběžně
Na další schůzce – seznámení s výsledky komunikace se starosty.

5. Další

Schůzka týmu 2. 12. 2014.

Zapsal: 13. 11. 2014 Mgr. Zdeněk Macrineanu

