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

7. jednání týmu

Termín jednání:

16. 5. 2014

Program:
1. 1. Setkání starostů
2. Úkoly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Setkání starostů
Kovačíková: Byl stanoven termín 5. 6.2014 pro setkání se starosty. Do té doby musí být hotovy
šablony a zkompletovaná analytická část a SWOT analýzy. Návrhová část musí být SMO odeslána 14
dní před setkáním čili 23. 5. Nástin by měl mít 3 stránky, kde bude uvedeno 3 až 5 témat, pro
starosty, se kterými se o nich bude na jednání diskutovat. Mělo by to být stručné, výstižné aby to
starosty neodradilo od spolupráce.
Paní Kováčiková ukazuje příklad na Novém Jičíně: odpadové hospodářství, sociální oblast, školství a
nástin spolupráce na oblasti sociální a školství. Zpráva o postupu realizace meziobecní spolupráce
bude posílána s pozvánkami starostům nebo min. týden před jednáním. K 1. 6. by se měla poslat tato
zpráva SMO. V našem případě chybí pouze návrhy, nejlépe připomínkované od Svazu měst a obcí.
K setkáni: Evidence obyvatel být nemusí, program podle zápisu. Každý by měl osobně vystoupit se
svým tématem. Předložení témat by mělo být srozumitelné, zhruba 8 minut za každého.
Metelková: S motivujícími starosty bylo dohodnuto, že představí nástiny řešení, aby byli motivací pro
ostatní starosty k zapojení do projektu.
Kudelová: Motivující starosta by mohl ke každému tématu něco říct.
Kovačíková: Motivující starostové by měli být hned první vazbou pro návrhy.
Metelková: zpracované první verze nástinů byly motivujícím starostům zaslány k připomínkování,
zatím bez odezvy.
Usnesení shromáždění starostů bude: Shromáždění starostů z obvodu ORP projednalo Zprávu o
postupu realizace projektu. Zpráva slouží k založení ke SMO a k informování starostů.
Jakým způsobem budou chtít starostové ORP tuto strategii dál protlačovat, přes nějaký dobrovolný
svazek obcí či jinak? Je nutné, aby strategie nezůstala mrtvá; je nutné, aby projekt fungoval jako
celek, ne jen Bruntál.
Unverdorbenová : Nevím jakým způsobem by fungovala spolupráce dvou DSO? To není legislativně
řešeno.

Kudelová: V případě investic by mě zajímalo, kdo se o daný majetek bude starat. V případě změn
starostů je možné, že by nějaký projekt mohl přestat fungovat, např. v případě ztrátovosti.
Kovačíková: Nejlepší je to vyzkoušet na měkkých projektech nežli na tvrdých.
Metelková: Pro jednání starostů bychom měli dostat podklad od SMO – prezentaci k návrhům možné
institucionalizace. Pokud jde o model fungování, jeho založení na dvou DSO nemůže na celém území
ORP fungovat. Ve DSO nejsou všechny obce, jak by se domlouvaly projekty i jejich následná
udržitelnost. Není zde také personální zabezpečení, ani jedna ze stávajících DSO nemá stálého
manažera. Využití modelu založeném na propojení ORP, DSO a MAS tak, jak funguje na Rýmařovsku
vidím jako optimální řešení, navíc vyzkoušené.
Kováčiková: Stát by měl podporovat financování spolupráce DSO. Nejlepší by bylo začít jednoduššími
projekty.
Kovačiková: DSO je nejlepší nástroj prosazení strategie. Starostové by měli o tom přemýšlet a sami na
to postupně přijít. Měli by být vidět výhody těchto svazků.
Mores: Zdá se mi, že SMO tlačí většinu do velkých center než do obcí (MASek) Napříště si připraví
k tomuto tématu podklady.
Kovačíková: Bohužel tyto dva projekty (SMO a MAS) jsou stále viděny jako konkurenční. Neznám
politiku vedení. Velká centra mnohdy nevidí potřeby malých obcí, což je špatné. Existují pozitivní
příklady př. Odry, Nový Jičín či Havířov.
Kudelová: MASka je vnímána jako úzká skupinka obcí, neziskovek, podnikatelů. Představuje si
v Bruntále něco jako agenturu “HRAT“ i pro okolní obce.
Metelková: I MASka by mohla plnit roli „HRATu“, tím by byla pro starosty daleko přínosnější. MASka
má díky dotacím lepší možnost financování, starosty by její provoz stál méně než vytváření nové
struktury založené na DSO či agentury typu „HRAT“. V naší rozvojové strategii by mělo být i toto
řešení rozvoje organizace včetně odpovídajících personálních změn.
Mores: MASku čeká velký restart. Dosud se aktivity tříštily. Bude dobré, když se to sloučí (MAS Hrubý
Jeseník a Nízký Jeseník). V rámci MASky budou vystupovat dva mikroregiony. Bude to ucelený spolek
v rámci jedné MASky a jednoho ORP.
Šarman: Je nějaké ORP, které zpracovalo i dvě témata?
Kovačiková: Ne oficiálně, ale některé ano (př. Křavařsko). Je to i záležitost personálního obsazení.
Šarman: Myslím, že by se mohlo podívat i na cestovní ruch. Jsou zde velké komplikační bariéry. Chybí
vzájemná podpora.
Metelková: Cestovní ruch je přece součástí tématu Zaměstnanost a rozvoj podnikání, to nelze
v tomto tématu opomenout.

1.

Úkoly
Metelková:
Dopracovat Zprávu o postupu, zaslat starostům a SMO – min. týden před jednáním.

-

Zaslat výsledky dotazníkového šetření analytikům – ihned jak bude k dispozici a jak bude
zpracováno.
Rozeslat Jednací řád.
Kostková: připravit pozvánku spolu s p. Moresem, ihned rozeslat starostům – v emailu uvést,
že podklady k jednání obdrží min. týden před jednáním.
Prostory, občerstvení, technika na jednání starostů.
Kudelová: zaslat vyplněnou tabulku oslovených starostů.
Analytici:
Připravit na jednání starostů prezentace za svá témata do předepsaných šablon – stručné
shrnutí analýz, nástin řešení.
Motivující starostové by k tématu také měli něco říci. Témata jsou rozdělena mezi motivující
starosty takto:
p. Mores – sociální služby
p. Kudelová – odpady
p. Buťák – školství

Nástiny a finálně dopracované šablony je třeba zaslat koordinátorovi do pátku 16.
5. 2014. Nástiny je třeba dopracovat dle vzorů zveřejněných v IS!!
Je třeba brát v potaz i výsledky dotazníkových šetření 1 a 2!
Do IS šablony vloží koordinátor.
Další schůzka za účasti p. Kováčikové se uskuteční dne 21. 5. v 15:30, předmětem jednání bude
diskuse nad nástiny řešení MOS zpracovanými analytiky.
Zapsal: Macrineanu
Ověřila: Metelková

