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

jednání týmu
2. 12. 2014

Program:
1. Úkoly
2. Diskuze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Úkoly

Jiří Zátopek – odpadové hospodářství:
- Dopracovat připomínky SMO - splněno
- Upravit indikátory – splněno (vhodná diskuze a úprava některých)
Luděk Šarman – zaměstnanost a rozvoj podnikání
- dopracovat analýzu, problémové okruhy, cíle a indikátory dle metodiky a výsledku jednání fokusní
skupiny.
Všichni analytici:
- Pracovat na dalších částech strategie - dle metodiky pro implementaci strategie:
a) Systém monitorování a hodnocení realizace strategie
b) Systém změn strategie
c) Akční plán.
Návrh do: 30. 11. 2014 (zatím jen školství, částečně sociální oblast)
Motivující starostové:
Komunikovat s ostatními starosty dle přidělených témat – představení návrhu cílů strategie, dohoda
na garanci cílů s jednotlivými starosty, diskuse nad formou MOS, případným DSO, konzultace cílů
apod.
Do 20. 12. 2014 by měl být odevzdán kompletní dokument, pro potřeby úprav a konzultace
případných nejasností, odevzdat p. Metelkové do 17. 12.2014.
2.

Diskuze

Metelková: Je nutné zlepšení komunikace motivujících starostů s ostatními starosty v území.
Starostové by se měli s cíli ztotožnit a mít možnost vše připomínkovat, je také nutné s nimi
dohodnout garanci cílů.
Dále je nutné udělat samostatná setkání pro jednotlivé oblasti tak, abychom se dohodli na cílech a
opatřeních, indikátorech apod. Celý tým by měl v tomto spolupracovat.
Paní Kudelová reaguje, že od starostů nevidí žádnou iniciativu. Čtyři témata jsou pro ně značně
obsáhlé, ne všechny starosty tíží všechny problémy. Navrhuje vybrat pro ně nejdůležitější.

P. Nedbal navrhuje vytvořit sdílený souhrnný dokument s krátkými popisy cílů a opatření. Soustředit
se na průniky cílů např. zaměstnanost a vzdělání. Dokument by se měl průběžně aktualizovat.
Jednotliví experti pak mohou vzájemně doladit podobu cílů a opatření po vzájemné diskuzi.
P. Šarman upozorňuje, že Město Bruntál bude schvalovat rozpočet. Záměry v navrhovaných
opatřeních, by měli mít finanční oporu v rozpočtech měst a obcí.
P. Metelková vysvětluje, že se jedná o dlouhodobý proces. Navrhuje aby nad jednotlivými tématy
(především cíli a opatřeními, indikátory, vazby na OP) proběhly ještě individuální diskuze. Měli by se
s nimi seznámit motivující starostové, aby je mohli předávat dál.
p. Buťák: 11. 12. 2014 je setkání Mikroregionu Slezská Harta, přítomné starosty by mohl stručně
informovat.
P. Metelková souhlasí. Především by měli být seznámení s cíly, mohou uvést své připomínky.
p. Hančilová, p. Buťák: Jaká bude formální podoba spolupráce mezi obcemi?
Metelková: tp je další téma, které je potřeba se starosty prodiskutovat, existující DSO, nové DSO,
neformální spolupráce? Společné projekty se dělají lépe než individuální.
P. Kudelová si myslí, že by bylo vhodné vytipovat záměry, nad kterými se shodne více starostů. Je pak
větší vůle ke spolupráci.
P. Nedbal se ptá, jestli v regionu existují tahouni, kteří budou stát v čele regionu.
p. Šarman: Organizací a svazků je dost. Starostové Horního Benešova, Bruntálu a Vrbna pod
Pradědem mají být ti tahouni regionu. Musí být vůle shora. Za půl roku projekt končí. Motivující
starostové by se měli sejít se starosty Horního Benešova, Bruntálu a Vrbna p. P. Jaká bude další
podpora?
p. Metelková: Uvažuje se, že projekt by měl další pokračování, je to v jednání.
p. Kudelová: Ze zákona se obce starají jen o rozvoj své obce. Setkání starostů uděláme po setkání
týmu.
p. Buťák: Mělo by proběhnout před Vánoci neformální setkání starostů ORP Bruntál, zde by měli být
krátce seznámeni s cíly. Termín zjistí p. Buťák.
p. Metelková dále uvádí, že v rámci činnosti MAS by pro další období měly být vyčleněny finanční
prostředky na koordinátora za oblast školství. Je nutné hledat další páky na prostředky na další
koordinátory za další témata. Sbírejme impulsy z regionu a ty předávejme na vyšší místa.
Debata se rozvíjí, zdali se stihnou udělat setkání s analytiky a motivujícími starosty, před schůzkou
všech starostů v ORP. Návrh, že by se v jeden den, probrala všechna témata je z důvodu náročnosti
zamítnut. Max. 2 témata na jedno setkání. Poté, až proběhnou schůzky, cíle a opatření budou
dopracovány, je možné s těmito závěry seznámit starosty v ORP.
Shrnutí:
-

Uskuteční se schůzky týmu k jednotlivým oblastem.
Schůzka k oblasti školství a zaměstnanosti se uskuteční 15. 12. 2014 ve 13 hod. na
Městském úřadě v Bruntále.
Schůzka za sociální služby a odpady - návrh 16. 12.
P. Metelková: poslat: dotazníky Servis samosprávám motivujícím starostům.
P. Buťák zjistí termín setkání starostů ORP a domluví s p. Unverdorbenem, jak informovat
o projektu.
p. Kudelová bude informovat o projektu na setkání DSO Vrbenska

Zapsal: 2. 12. 2014 Mgr. Zdeněk Macrineanu

