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

6. jednání týmu

Termín jednání:

16. 4. 2014

Program:
Program:
1. Plnění úkolů
2. Postup realizace
3. 1. Setkání starostů
- Datum setkání
- Schůzka Kováčiková
- Příprava
4. Další
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------1.

Plnění úkolů

Úkol:
Dopracovat všechny šablony včetně komentářů a udělat první nástin řešení problematických okruhů a
potřeb daného území v rozsahu min. 3 str. – zaslat koordinátorovi do 11. 4. 2014.
-

-

Zaslána šablona sociální služby vč. rozpracovaného nástinu řešení – plnění šablony 90% - vazba
na chybějící data od poskytovatelů a pojišťoven; Byly předány připomínky p. Ruckému
k odpadům, ve stejném duchu dopracovat školství a oba nástiny řešení;
Dnes zaslány šablony: školství, odpady – plnění šablon 50% + nástiny řešení před jednáním.
Základní charakteristika – plnění 90% - neposláno dopracované.
Úvod – plnění 90% - neposláno dopracované.

Úkol:
P. Šarman pošle dopracovaný návrh s uvedením zdrojů dat, my případně doplníme – zasláno před
jednáním, zdroje dat neuvedeny.
P. Kostková – dojedná na městě s právníkem – možnost získání dat ze živnostenského úřadu – aktivní
firmy dle oborů podnikání a dle obcí. Možnost získání dat z FÚ ukazatele výkonnosti firem dle oborů a
obcí (obrat, HV, počet zaměstnanců,……). Pokud data nelze získat, uvést odkaz na legislativu, která tomu
brání. Poslat koordinátorovi.
- Projednána možnost získání dat ze ŽÚ, zde dostupné pouze přehledy vydaných živností – pro nás
nerelevantní.
- Získání dat z FÚ – doplň prosím
Metelková – Výsledek projedná se SMO - Byl zpracován metodický pokyn SMO pro volitelné téma včetně
doporučené struktury – byl poslán p. Šarmanovi, dále zaslána struktura dle rámcové metodiky, která se
musí s doporučenou strukturou sloučit. Struktura analytické části zaslána všem analytikům.
Nové úkoly:
Analitici:
- Všechny šablony budou dopracovány (dle případných připomínek) a poslány koordinátorovi do
21. 4. 2014.

-

-

Za použití hotových šablon bude do 28. 4. 2014 zpracována analytická část jednotlivých
povinných témat, do stejného data bude dle definovaných problémů analytické části zpracován
variantní nástin řešení definovaných problémů a potřeb jednotlivých povinných témat v rozsahu
min. 3 stran;
P. Šarman zašle do 28. 4. 2014 vytvořenou konečnou strukturu dokumentu, na kterém bude
pracovat s uvedením zdrojů dat a specifikováním chybějících dat. Doporučení: do stejného data
zpracovat také šablonu podobnou povinným tématům, kde budou zpracována data za celé ORP
dle jednotlivých obcí.

Asistent 2:
Připravit článek o postupu projektu a přípravě shromáždění starostů.

2.

Postup realizace

Dotazníky:
- Dotazník A – 19 odpovědí - byl dopracován souhrnný výsledek za ORP – umístit na web – poslat
info starostům
- Dotazník B – 22 odpovědí (k 17.4.2014 26 odpovědí) – zkusit urgovat starosty o vyplnění, zaslán
aktuální přehled obcí – úkol: Petra.
Zapojení dalšího motivujícího starosty: Ing. Kudelová, Vrbno p/P, zasílat všechny informace.
3.

Setkání starostů:

Oficiální shromáždění starostů (první) proběhne:
5. 6. 2014
Ke shromáždění bude přípravná schůzka s p. Kováčikovou:
6. 5. 2014 v 15:30 v kanceláři MAS.
Úkoly:
Prostory: zasedací síň města bruntál
Zajistit občerstvení techniku: Peťka
Pozvánky: p. Mores – min. měsíc předem, koordinátor zašle vzor.
Co musíme mít:
- Jednací řád - koordinátor
- Zhodnocení průběhu projektu – koordinátor + analytici
- Výsledky analýz oblastí– analytici
- Varianty řešení - analytici
- MOS – koordinátor
- Stanovení dalšího postupu – koordinátor a motivující starostové
Koordinátor:
- Schůzka s motivujícími starosty – 18. 4. 2014 - komunikace se starosty, příprava shromáždění,
debata k odpovědnému zadávání veřejných zakázek.
Další schůzka týmu 6. 5. 2014 v 15:30 v kanceláři MAS.

