ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ U KULATÉHO STOLU
Dne:
Místo:
Přítomni:

24. 2. 2015
Turistcentrum Dvorce
dle prezenční listiny

Program:
1. Úvod
2. DSO Bruntálsko, témata spolupráce
3. Informace z Regionální stálé konference
4. Odpadové hospodářství
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Úvod
Úvodní přivítání předsedy MAS Hrubý Jeseník panem Vladimírem Jedličkou, představení programu
jednání.
2. Meziobecní spolupráce - Ing. Petr Rys, MBA starosta Města Bruntál
 Sdružení obcí Bruntálska
Provedené kroky:
 Na předvánočním setkání starostů ORP dne 17. 12. 2014 ORP bylo dohodnuto, že bude
připravena varianta transformace Sdružení obcí Bruntálska, pro potřeby spolupráce obcí ORP
Bruntál;
 Byly prověřeny dokumenty tohoto sdružení – stanovy, zakládací smlouva, projednáno
s právníkem. Ten nedoporučuje oživení tohoto sdružení z důvodu nejasné minulosti a
možných problémů v budoucnu;
 Proto je navrženo, aby bylo vytvořeno nové DSO Bruntálsko, to předpokládá tyto kroky:
Vytvoření zakladatelské smlouvy
Vytvoření stanov – provedeno
Vytvoření důvodové zprávy a textu pro usnesení zastupitelstev
Schválení v jednotlivých zastupitelstvech všech obcí
Model fungování:
 Členy DSO budou v ideálním případě všechny obce ORP Bruntál, celkem 31 obcí, popř. 28
obcí MAS
 Sdružení vytvoří pracovní místo pro 1 – 2 pracovníky (dle počtu zapojených obcí a množství
projektů).
 Sdružení bude personálně, finančně i prostorově propojeno s MAS Hrubý Jeseník tzn., že
pracovník sdružení bude v kanceláři MAS, ale bude pracovat pro sdružení. Jeho mzda bude
v první fázi hrazena z ÚP a ze stávajících ČP členských obcí MAS, v další fázi z dotace pro MAS
a ze stávajících ČP členských obcí MAS (bude se tedy přispívat pouze do MAS). Tak dojde
k úspoře za kancelář i mzdy a k propojení MAS a DSO.
Odůvodnění:
Hlavním důvodem vytvoření tohoto svazku je rozvoj meziobecní spolupráce zapojených obcí a
prosazování zájmů obcí na místní, krajské i národní úrovni.
Předmětem činnosti sdružení bude dohoda a konkrétní spolupráce na rozvojových záměrech v území
včetně možnosti čerpání dotačních zdrojů a prosazování zájmů regionu.
Propojením s MAS navíc dojde k žádoucímu zapojení dalších subjektů z území i mimo něj do
spolupráce.
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Z následné debaty vyplynulo, že je pro obce dobré:
 zůstat v Euroregionu Praděd a MAS - skrz ně půjdou finanční prostředky na projekty
 být členem nového DSO na území ORP - samostatná obec na některé projekty vůbec
nedosáhne, společné projekty pak zaštítí DSO včetně jejich administrace
 pravidelně se scházet a na tématech spolupráce se vždy dohodnout
- Návrh témat spolupráce a tematického setkávání
Pan Rys představuje možné projekty spolupráce obcí, které byly starostům zaslány před jednáním:
 Témata zpracovaná v rámci projektu MOS
 Místní pakt zaměstnanosti – existuje pak zaměstnanosti MS kraje, region sužuje vysoká
nezaměstnanost, je nutné protlačit povědomí o Bruntálsku.
 Sociální podnik - mnoho lidí pracovalo v zemědělství, zde vidí prostor pro uplatnění.
 Podnikatelský inkubátor, HUB, řemeslný inkubátor pro malé řemeslníky.
 Rozvoj vysokorychlostního internetu - pro obce, kde dosud není.
 Cyklostezky, dopravní obslužnost, parkoviště
 Místní produkty – krátké dodavatelské řetězce
 Servisní centrum obcí- znalostní databáze
 Posílení rekreační funkce lesů
 Krajina, architektura, atd.
Starosta Rázové, pan Fehérvári, se domnívá, že je nutné podporovat kulturu a sport.
Paní Kučerová uvádí, že již dnes provádí Mikroregion Slezská Harta některé aktivity, jako je např.
cyklozávod. Pan Buťák, starosta Leskovce nad Moravicí, přidává závod dračích lodí na Slezské Hartě.
Paní Kudelová se domnívá, že je důležité začít stavět na něčem, co již existuje a má potenciál rozvoje.
P. Rys vyzval ke sběru konkrétních návrhů spolupráce, ty posílat na mashj@seznam.cz.
3. Informace z Regionální stálé konference (RSK) – Ing. Rys, MBA
Pan Rys představuje strukturu RSK, územní dimenzi a integrované nástroje: ITI, IPRU a CLLD,
Bruntálsko může využívat jen CLLD, ITI je jen pro Ostravsko. Dále seznamuje s regionálním akčním
plánem.
Paní Metelková považuje RSK za hodně důležitý orgán, který bude rozhodovat o zacílení jednotlivých
výzev, proto je dobré, že region tam má zastoupení. Rozhodnutí o výzvách bude vycházet z
Regionálního akčního plánu (RAP) zpracovaného pro území každého kraje na období 2 let, které jsou
zpracovávány v členění na část financovanou z Evropských investičních (ESI) fondů a na část
nefinancovanou z ESI fondů.
Část nefinancovaná z ESI fondů musí být v souladu se strategií kraje, případně se sektorovými
strategiemi národními, regionálními atd. V tomto případě není nutné přiřazení ke specifickým cílům
programů ESI fondů, ale k aktivitám Strategie regionálního rozvoje (SRR) (co nebude v SRR není
možné mít v RAP!), příkladem takové aktivity je infrastruktura cestovního ruchu, rekonstrukce
veřejných prostranství.
Kolem RSK existují poradní skupiny, p. Rys vyzývá přítomné, aby se do těchto skupin zapojovali. Je
nutné, aby zde byli zástupci z bruntálského regionu.
Pan Jedlička shrnuje dosavadní výsledky jednání: DSO Bruntálsko: Nevíme, co z toho bude, ale je
nutné to zkusit. Je potřebné se častěji setkávat a komunikovat mezi sebou.
4. Odpady a spolupráce obcí - Ing. Václav Frgal – ředitel TS Bruntál
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Seznamuje přítomné se současnou legislativou v oblasti nakládání s odpady. Upozorňuje, že bude
nutné zajistit sběr bioodpadů a kovů. Dle poslední výzvy z OP Životní prostředí, je podle něj nutné mít
využití pro nádoby na sběr separovaného odpadu. Uvádí, že každá obec nemůže mít svůj sběrný dvůr,
v tomto směru je nutná spolupráce obcí. Prezentuje projekt ISNO – Inteligentní systém nakládání
s odpady. Dvě obce se již zapojily, další váhají. Je to motivace ke třídění odpadů ze strany občanů.
Budou-li třídit, mohou platit méně za svoz odpadů. Dále informuje o jednání se společností EKO-KOM
o odkoupení nádob od TS Bruntál – obce by pak nemusely platit TS za pronájem. Ukazuje výsledek
dotazníkového šetření mezi starosty obcí, je nutné jej aktualizovat a vyjasnit si, některé záležitosti.
Starosta Dvorců, pan Božovský: Ve Dvorcích je nutné posílit vybavení sběrného dvoru, taktéž nutné
zjistit zájem o kompostéry. Domnívá se, že by mělo vzniknout DSO – nabízí více možností. Uvádí též
problematiku ukončování skládkování a výběru poplatků za komunální odpad, kde vznikají velké
dluhy. Navrhuje daň za odpad, lepší vymahatelnost.
Paní Valentová z agentury ValFia představuje krátce nový operační program Životní prostředí,
především zaměření jednotlivých prioritních os. Dále seznamuje se současnou výzvou
dobíhajícího OP ŽP a uvádí, že obdobná výzva bude vyhlášena i v průběhu dubna/května již z nového
programovacího období. Uvádí, že je lepší se připravit na další výzvu, protože u současné výzvy by se
projekt připravoval velmi narychlo.
Je dotaz, zda Mikroregion Slezská Harta může žádat o dotaci i za obce, které nejsou v mikroregionu.
Podle paní Valentové to lze. (Pozn. Ověřeno na SFŽP – ano, lze)
Pan Blažek uvádí, že pokud má být mikroregion žadatelem, musí to projednat a schválit.
Bylo dohodnuto, že projekt se podá až do následující výzvy.
Společný projekt bude řešit pořízení kompostérů, nádoby na separovaný odpad a další požadavky
obcí, které je nutné upřesnit a zaslat na MAS.
Metelková: Pro seznámení starostů se systémem ISNO navrhuji uspořádat exkurzi do Mikulova, kde
tento systém již funguje, jsou zde zkušenosti a výsledky a obce se do něj zapojují.
Paní Kudelová na závěr informuje o projektu Svazu měst a obcí a potřebě projednání navržených cílů.
Paní Metelková se loučí a děkuje všem za účast s tím, že o termínu příštího jednání budou všichni
informováni.

Shrnutí – úkoly:
1. Vytvoření zakladatelské smlouvy DSO – právník města;
2. Vytvoření stanov – Metelková – provedeno;
3. Vytvoření důvodové zprávy a textu pro usnesení zastupitelstev – Metelková, právník města;
4. Zapojovat se do pracovních skupin RSK – starostové;
5. Zaslat konkrétní návrhy spolupráce – starostové;
6. Zaslat upřesnění požadavků obcí na společný projekt na odpady – starostové;
7. Sdělit, zda mikroregion bude žadatelem – p. Unverdorben;
8. Dohodnout exkurzi do Mikulova – Metelková, Frgal;

Zapsal: Mgr. Macrineanu
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