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

5. jednání týmu

Termín jednání: 2. 4. 2014
Program:
Program:
1. Schůzka koordinátorů ve Slatině – Rucki
2. Plnění úkolů a postup realizace
3. Volitelné téma
4. Setkání starostů - Mores
5. Další
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------1. Schůzka koordinátorů ve Slatině – Rucki
- Shromáždění starostů – musí proběhnout do 30. 6., ale je k tomu zapotřebí připravit všechny
nezbytné podklady, včetně uceleného dokumentu strategie. Strategie nerovná se vyplněné
šablony – šablony se budou překlápět do informačního systému, který bude umožňovat nahrání
šablon, jejich konverzi do .pdf formátu a následný tisk. Tento informační systém by měl být
k dispozici v průběhu dubna, ale spíše až k jeho konci. Pro shromáždění jako taková připraví tým
MOS jednotné prvky povinné publicity (na dveře, prezenční listiny, atd), včetně vzorového
programu shromáždění, který musí být bezpodmínečně dodržen.
Kromě analytické části je zapotřebí do podkladů zařadit i nástin řešení v rozsahu cca 3 stran
- Šablony - je zapotřebí počítat s tím, že si tým MOS vyhrazuje právo vyjádřit se k zaslaným
šablonám a proto je nutné je zaslat ideálně do poloviny května 2014
Šablony je možno konzultovat průběžně s garanty a metodiky týmu MOS (ideálně se specifikací
vybrané pasáže, kde si nejsme jisti v kramflecích)
Z hlediska šablon se jeví nejkritičtější situace u školství, kde je řada nejasností, zejména pokud jde
o ekonomické informace, metodický výklad bude zpřesněn do cca 14 dní, přičemž je doporučeno
sledovat diskusní fórum Obce sobě. Není problém některá nezjistititelná data vynechat, ale je
problém to nezdůvodnit a neokomentovat, proč to není vyplněno.

2.

Plnění úkolů a postup realizace
-

David: zajistit data z RES ve spoluprácis MSK – zjištěno: nelze.

-

Šablony:
 Úvod: hotovo z 95% - nutné doplnit a upřesnit komentáře a příslušnou
legislativu, byly doplněny relevantní strategické dokumenty.
 Základní charakteristika: hotovo z 95% - nutné doplnit drobnosti a doplněna
SWOT analýza, doplnit komentář ke SWOT.
 Školství: hotovo 50%
 Odpady: hotovo 50%. Zjistit u obcí, zda by poskytly dotazník od Eco-comu.



Sociální služby: hotovo 20%, doplnit příspěvek na péči, doplnit terénní služby a
přesah do zdravotní péče – oslovit pojišťovny. Dotazníky od obcí – celkem
vyplněných 16 z 31, od poskytovatelů 25 z 31.

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.
-

Asistent 2:
 poslat odkaz starostům na sdílený prostor – splněno, starostům obcím ORP byl
zaslán odkaz na sdílený web
 udělat přehled vyplněných dotazníků část 1, část 2 - přehled vyplněných
dotazníků byl zpracován, nyní bude zavěšen i na společném webu projektu
- část 1 – 19 dotazníků, část 2 – 13 dotazníků, zbylé obce byly požádány rovněž o
on-line vyplnění (je možné, že počet vyplněných dotazníků je větší)
 Plnění komunikačního plánu
- 19. 2. 2014 – zveřejněn tiskový článek v bezplatném vydání tisku Náš domov č. 3
- 4. 3. 2014 – zveřejněna tisková zpráva na webových stránkách města Bruntál
- březen 2014 – vytvořen web projektu a zaslán odkaz všem starostům a
starostkám ORP – prozatím jen na neveřejnou část přístupnou pod heslem
- duben 2014 – bude se připravovat web pro veřejnou část – kde budou později
zveřejněny výsledky projektu projednané se starosty ORP

-

Volitelné téma - Zaměstnanost a podpora podnikání – donesen návrh, co by měla
obsahovat šablona. Diskuse nad dostupností dat. Pan Šarman připravuje kritéria pro
ORP.
Nemělo by se čekat na Svaz obcí a měst, ale pracovat už na tématu sami. A až nám bude
vyloženě něco chybět, pak se obrátíme na svaz.

-

Úkol:
P. Šarman pošle dopracovaný návrh s uvedením zdrojů dat, my případně doplníme. Po té bude
zaslán pí Kováčíkové.
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.
Metelková – Výsledek projedná s SMO.
3.

Setkání starostů:
Koordinátor: Připravit Jednací řád setkání
Nutná schůzka s p. Moresem – je třeba se starosty jednat a připravit varianty řešení
institucionalizace meziobecní spolupráce, zjištění plnění úlohy motivujících starostů. Bylo
jednáno s dalším případným motivujícím starostou?

4.

Další schůzka 16. 4. 2014 v 15:30.

