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

2. jednání týmu

Termín jednání:

5. 2. 2014

Program:
Program:
1. Opakované setkání starostů.
2. Ověření dostupnosti a potřebnosti získání dat – analytici.
3. Další
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Úvod
Metelková:
Přivítání
Seznámení s programem
Informace o formuláři k monitorovací zprávě, která musí být za každý měsíc odeslána do
5 – ti pracovních dnů, doplnění údajů od týmu;

2. Opakované setkání starostů
Metelková: Je třeba prostřednictvím DSO svolat opakované jednání starostů, kde je třeba probrat
– program jednání:
a) Seznámení s projektem SMO – Kováčiková;
b) Role smluvního partnera a motivujících starostů: navazování meziobecní spolupráce,
součinnost při získání dat a informací od obcí – Mores;
c) Prezentace k využití projektu pro přípravu období 2014+ a vytvoření fungující struktury
pro lepší fungování spolupráce ORP, obcí a MAS - spolupracující obce mohou vnést nové
impulzy k integrovanému rozvoji území a vytvořit základ dohody o realizaci společné
strategie – aktualizovat – Metelková;
d) Iniciovat vytvoření neformálního Shromáždění zástupců území ORP, jako operativní
komunikační platformy pro projednávání analytických a návrhových výstupů z dílčích
rozvojových strategií s představiteli obcí z území daného ORP – Mores;
e) Odsouhlasení volitelného tématu – MOS v oblasti zvyšování zaměstnanost a podpory
podnikání – Mores – nutné usnesení;
f) Informace o průběhu analytické části a o nutnosti vyplnění dalších dotazníků – členové
týmu;
g) Vyplnění dotazníků k MOS –na setkání obcí s chybějícími starosty osobně – Metelková;
Bylo dohodnuto:
Na dotaz kdo osloví starosty k nové schůzce, abychom se setkali ve větším počtu, když na minulé
schůzce v prosinci byla slabá účast a kde setkání uspořádáme, bylo domluveno:
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P. Mores zmínil, že by bylo dobré to uspořádat setkání starostů mimo Bruntál, v regionu MAS
Hrubý Jeseník, např. ve Vrbně;
Budou uspořádána dvě setkání: Bruntál a Vrbno;
Vhodná by byla i účast členů projektového týmu;

Úkoly k setkání starostů:
- Pozvání starostům i týmu zašle p. Mores jako představitel smluvního partnera projektu;
- 13. 2. 2014 v 9 hodin na MÚ Bruntál bude MOS projednána na zasedání mikroregionu
Slezská Harta – zajistí p. Mores;
- 25. 2. 2014 v 9.00 hodin pak bude jednání ostatních starostů v přístavbě MÚ ve Vrbně p/P –
domluví: Metelková, pozvánku pošle Mores;
- P. Mores připraví podklady k pozvánce ve spolupráce s panem Buťákem – základní informace
o projektu;
- Poslat všem členům týmu kontakty na starosty – Kostková;

3. Ověření dostupnosti povinných a potřebnosti dalších dat
Rucki: informoval ostatní analytiky o tom, že zažádal SMO o data z registru ekonomických
subjektů, zatím je ve fázi zjišťování, zda bude možné data zajistit;
Paní Hančilová bude potřebovat poslat dotazník pro obce k sociálním službám; to se týká i
ostatních analytiků, celkem tedy bude potřeba nachystat dotazník za každé téma + dotazník
MOS;
Rucki: zda nebude lepší dát dotazníky dohromady přes odkaz na server, asi by bylo
vhodnější;
Hančilové: dotazník za sociální služby má 5 stran;
Metelková: to by bylo příliš rozsáhlé, pošleme přes odkaz, kde budou 4 dotazníky samostatně,
každý vyplní, kdy mu bude vyhovovat – důležité: dát do každého dotazníku uvedení obce,
abychom věděli, která obec již dotazník vyplnila;
Rucki: S největšími obcemi by bylo ještě vhodné uskutečnit polostrukturovaný rozhovor;
Kostková: Důležitý bude motivační úvod dotazníku, motivační by mohlo být téma podpory
zaměstnanosti
Metelková: Také je důležitý vznik společného subjektu, který by mohl být partnerem pro
prosazování zájmů ORP na kraji, ministerstvech apod. a také úspora nákladů obcí v případě
spolupráce v daných i jiných tématech – optimalizace výdajů, společná koncepce apod.;
Úkol:
Každý analytik připraví za své téma dotazník;
p. Rucki ověří prostor pro umístění dotazníků;
Každý člen týmu vč. motivujících starostů napíše za své téma cíle projektu MOS – termín:
do 10. 2. 2014, poslat koordinátorovi
Koordinátor udělá souhrn a pošle p. Moresovi a Petře Kostkové - do článku;
Do další schůzky koncem února budou předloženy první pracovní verze zpracování
dostupných dat do šablon k analytickým částem třech povinných oblastí - školství a
předškolní vzdělávání, odpadové hospodářství a sociální služby; nachystány případné
připomínky a požadavky;
-

Metelková: Na jednání byl přizván p. Řezníček, který se v rámci dalšího projektu MAS Hrubý
Jeseník bude zabývat rozvojem spolupráce ČR-PR u všech subjektů, zejména rozvojem
podnikatelských aktivit českých podnikatelů v PR, jako dostupném trhu, který by mohl
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přispět k rozvoji podnikatelských aktivit v regionu; protože tyto aktivity úzce souvisí
s projektem MOS resp. volitelným tématem, je třeba dohodnout, jakým způsobem oba tyto
záměry provázat a dohodnout s p. Šarmanem společný postup resp. návaznosti;
Protože v rámci strategie také bude tématem spolupráce ČR-PR i ostatních subjektů, bylo
dohodnuto, že se bude p. Řezníček zabývat i projekty realizovanými v tomto období v
Euroregionu Praděd a CRR – podpořené projekty a zjišťováním u vybraných příjemců dotací
připomínky za současné období k programu a návrh, co dát do nového programu, který se
připravuje;

4. Další:
Komunikační plán:
- Metelková: Máme dle metodiky povinnost zpracovat komunikační plán, který je hlavním
prostředkem komunikace zabezpečující průběžnou informovanost všech obcí (starostů) o
právě probíhajících aktivitách Realizačního týmu a zajišťující i zpětnou vazbu;
Součásti plánu bude:
- Vytvoření sdíleného přístupu na webu města Bruntál, kde budou umisťovány všechny
výstupy, zápisy i dokumenty; sem budou mít přístup starostové i členové týmu, bude zde také
úvodní stránka s informacemi o projektu, na hlavní straně města banner s odkazem na tuto
úvodní stránku, odkud bude také ten sdílený přístup;
- Schůzky týmu;
- Vytvoření Komunikační platformy – vtažení aktivních starostů, projednávání jednotlivých
výstupů projektu a příprava podkladů MOS - viz výše;
- Pravidelné tiskové zprávy o realizaci projektu;
Úkol:
Domluvit s Honzou Motalem webmastrem města vytvoření společného přístupu na webu
města – Kostková, Mores;
Napsat první úvodní článek o projektu do Našeho domova a Deníku, včetně zpravodajů
jednotlivých obcí – Kostková (s tiskovým mluvčím), znění nechat odsouhlasit
koordinátorem;
Zpracovat Komunikační plán: Metelková
Informace o aktualizaci metodických pokynů a šablon zaslána členům týmu;
Vzít v úvahu také možnou spolupráci s dalšími ORP např. Rýmařov, Krnov
Další schůzka bude 19. 2. 2014 v 15:30 hodin

Zapsala: Kostková
Ověřila: Metelková
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