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

jednání týmu
2. 10. 2014

Program:
1. Úkoly z minula
2. Zhodnocení jednání ve fokusních skupinách
3. Úkoly na další období
4. Další, diskuze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V úvodu proběhlo přivítání všech členů. Byly shrnuty dosavadní aktivity – byly dopracovány
připomínky, vytvořeny problémové okruhy a došlo k projednání ve fokusních skupinách. Všechny
závěry byly shrnuty do souhrnného dokumentu, jenž byl nahrán do systému. V říjnu by se měla
pozornost upírat k cílům.
1. Úkoly z minula
Analytici:
- dokončení 100 % analytické části volitelného tématu vč. návrhu a ověření problémových
okruhů ve fokusních skupinách – splněno částečně
- návrh a ověření problémových okruhů povinných témat ve fokusních skupinách - splněno
Koordinátor:
- účast na fokusních skupinách, dopracování, kompletace a nahrání SD do IS – splněno
1.

Zhodnocení jednání ve fokusních skupinách

Stručné zhodnocení analytiků:
- J. Hančilová - sociální oblast – problémová témata byla částečně odvozena z nástinu a
variantních řešení. Byly definovány tři okruhy: Absence komunitního plánování na území
ORP, nízké spolufinancování ze strany obcí a nízké kapacity ubytovacích zařízení pro seniory
v ORP. Byly doplněny podněty, které budou vedeny k cílům a opatřením. Jednání ve fokusní
skupině bylo velmi podnětné.
- R. Flajzarová – oblast školství - Byly vytvořeny tři problémové okruhy, debata byla zajímavá a
velmi přínosná. Po debatě ve fokusní skupině byly problémové okruhy sloučeny do dvou
okruhů.
- Metelková (p. Zátopek není přítomen) – fokusní skupina k odpadovému hospodářství byla
přínosná. Pan Zátopek představil problémové okruhy: vznik a likvidace černých skládek a
zvyšující se náklady na likvidaci odpadů. Vhodným řešením pro snížení odpadů by bylo vážení
odpadů. Naráží to na neexistenci tohoto systému u TS Vrbno pod Pradědem. Od nového roku
bude tento systém prováděn pilotně ve starém Městě a v Rudné pod Pradědem.
- L. Šarman – volitelné téma zaměstnanost a podpora podnikání - Jednání ve fokusní skupině
dosud neproběhlo. Podnětné bylo setkání v Ostravě s dalšími tematickými experty.

Metodický pokyn byl v některých oblastech velmi volný, hodně musel konzultovat s p.
Chocholatým. Špatná spolupráce se SMO. Chybí mu informace za jaké období, se mají brát
údaje o rozpočtech z obcí. Některé příklady z jiných regionů navrhoval zdejším
podnikatelským subjektům, ale setkával se s množstvím protiargumentů a negace.
Z dotazníkového šetření mezi starosty se mu vrátilo pouze 12 dotazníků, nejsou žádné návrhy
od starostů jak zvýšit zaměstnanost.
Analýza podnikatelských subjektů: Mnoho projektů (na 160 pracovních míst) bylo v ORP
zamítnuto na úkor Ostravska. Podpora na zdejší zaměstnavatele, rozděleno do dvou skupin a
to nad a pod 25 zaměstnanců. Hledá potenciál růstu zaměstnanosti.
Brownfieldy: Polovina patrně čeká demolice. Není zájem ze strany investorů.
Možnost zaměstnávání nezaměstnatelných lidí (s nízkým vzděláním a kvalifikací, dříve
pracujících v zemědělství). Možnosti vidí v oblastech zemědělství, zpracování kamene,
sklářství. Podpora prodeje ze dvora, prodej místních potravin a výpěstků do školních jídelen,
firem. Spolupráce s vysokou školou.
Koncept vybudování centra pro podporu retence VŠ – snížení odchodu mladých lidí, vytvoření
start-up – začátek podnikání, zvýšení zaměstnanosti. (Inspirace podobným projektem v Brně)
Průmyslové plochy a zóny: Překlad materiálu do cizích jazyků, oslovení potenciálních
zaměstnavatelů. Možnost vzniku průmyslové zóny v Bruntále. V Horním Benešově není
zájem, ve Vrbně pod Pradědem nejsou plochy ve vlastnictví města. Souhrnný materiál za ORP
Bruntál se zahrne do materiálů MSK.
Projekty v oblasti cestovního ruchu. Rozvoj Slezské Harty, podpora cyklostezek, rozvoj
Vrbenska.
2.

Úkoly na další období

V říjnu se budeme věnovat cílům a opatřením. Je opět potřeba postupovat dle metodiky – cíle. Je
třeba vytvořit návrh cílů - ty vzejdou z problémových okruhů. V metodickém pokynu je šablona, kam
se cíle vpisují. Minimálně dva až tři cíle za jeden okruh. Může být více cílů.
Je třeba navrhnout cíle a opatření současně. Cíle a opatření mají být projednány se starosty,
vzhledem k volbám to však není reálné. Za každý cíl by měl převzít zodpovědnost správce cílů - obec
(nemusí to být starosta). Bylo dohodnuto, že analytici budou na tvorbě cílů dále spolupracovat
s fokusní skupinou.
Úkoly:
P. Šarman:
- Dopracovat návrh problémových okruhů a stromů problémů dle metodiky, zaslat
koordinátorovi;
- 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);
- Projednat ve skupině;
Analytici za všechna témata:
- Zpracovat návrhy cílů a opatření – zaslat koordinátorovi;
-

Navrhnout a předjednat termíny jednání fokusní skupiny – zaslat koordinátorovi

-

Projednat ve skupině;

-

-

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).
Pro další práci je potřeba používat verzi SD k 30.9.2014 – zaslána přes úschovnu.

3.

Další, diskuze

Panuje obava, jaká bude další spolupráce po volbách, kdo nahradí současné motivující starosty.
V malých obcích může být starosta zvolen poměrně rychle po volbách, ve větších to bude výsledkem
dlouhodobých debat. Je zřejmé, že před volbami a v brzké době po nich, nemá cenu zatěžovat
starosty dotazy.
Zapsal: 2. 10. 2014 Mgr. Zdeněk Macrineanu

