JEDNÁNÍ MOTIVUJÍCÍCH STAROSTŮ A ČLENŮ TÝMU
Předmět jednání:

Příprava Shromáždění starostů

Termín jednání:

18. 4. 2014

Místo jednání:

MěÚ Bruntál

Přítomni:

Ing. Václav Mores, Ing. Helena Kudelová, Bc. Ivana Metelková, Ing. Petra Kostková

1. Termín a místo konání shromáždění starostů
Na jednání projektového týmu dne 16. 4. 2014 byl dohodnut pevný termín oficiálního shromáždění
starostů na 5. 6. 2014 v 9.30 prezentace, od 10.00 začátek jednání. Původně bylo shromáždění
naplánováno v zasedací síni Města Bruntál, v rámci tohoto jednání byla však dohodnuta změna místa
konání a to ve Společenském domě v Bruntále v malém sále.
Byla dohodnuta forma občerstvení:
-

káva, čaj, minerálka, koláček při prezentaci a zahájení

-

oběd formou rautu

Pozvánku na shromáždění starostů vytvoří koordinátorka p. Metelková, kde bude logo Mikroregionu
Slezská Harta, Města Bruntál a MAS HJ, včetně podpisů jejich zástupců. Po té bude zaslána motivujícímu
starostovi p. Moresovi.
2. Pozvánky a oslovení starostů
Úkol pro motivující starosty:
- oslovit obce nejlépe osobně dopředu, abychom měli zpětnou vazbu, kdo ze starostů přijde, kdo má zájem
v projektu spolupracovat a kdo ne a důvody proč ne. Každému motivujícímu starostovi byla zaslána
tabulka, které obce má oslovit, včetně kontaktů a dalších údajů k vyplnění. Se starosty je kromě toho
potřeba jednat o případné institucionalizaci MOS.
Termín: 2. 5. 2014, zaslat výsledky oslovení (vyplněnou tabulku) koordinátorce p. Metelkové.

3. Program setkání
Shromáždění starostů musí proběhnout dle nastavených kroků projektu. Je pevně daný program a body,
které musí být splněny (podmínka projektu) viz. níže:
Program setkání:

1)

Prezence účastníků

2)

Schválení jednacího řádu

3)

Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP

4)

Výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná situace a vývoj
(odpady, školství, sociální služby)

5)

Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých oblastí

6)

Výběr volitelného tématu

7)

Informace o pokroku při realizaci MOS v území aglomerace (pouze v relevantních územích ORP)

8)

Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení

9)

Stanovení dalšího postupu

Proběhne příprava programu včetně konzultace s reg. koordinátorkou pí Kováčikovou dne 6. 5.2014
v 15.30 v kanceláři MAS HJ (jednání týmu). Dopředu budou motivující starostové s programem důkladně
seznámeni. Bylo navrženo, že výsledky za jednotlivá povinná témata odprezentují motivující starostové.
Tématičtí experti mají za úkol nachystat kratičkou prezentaci a seznámit s obsahem každého motivujícího
starostu. Témata jsou rozdělena takto:
p. Mores – sociální služby
p. Kudelová – odpady
p. Buťák – školství
Dále je nutné zvážit varianty institucionalizace meziobecní spolupráce. Koordinátorka p. Metelková zašle
možné varianty včetně výhod a nevýhod.
Na pevný program jednání se dále přidá perspektiva sloučení MAS HJ a NJ, což je aktuální důležité téma.

