Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Záznam z 1. oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP
Bruntál ze dne 5. 6. 2014
Místo: Bruntál, Společenský dům
1) Úvod
Předseda Mikroregionu Slezská Harta (dále jen MSH) Ing. Václav Mores přivítal všechny
zástupce obcí a zahájil tak první oficiální setkání představitelů obcí OPR Bruntál v rámci
projektu Podpora meziobecní spolupráce.

2) Schválení jednacího řádu
Předseda MSH Ing. Václav Mores sdělil počet přítomných účastníků a informoval účastníky o
pravidlech hlasování a vyzval je k podání návrhů na ustanovení zapisovatele a dvou
ověřovatelů. Předsedajícím byl zvolen Ing. Václav Mores, zapisovatelem Ing. Petra Kostková
a ověřovatelem Bedřich Buťák a Ing. Helena Kudelová. Byl rovněž schválen jednací řád a
program jednání, jednomyslně.

3) Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP
Bylo řečeno, jak se projekt vyvíjel již od začátku tj. od listopadu 2013, proběhla školení týmu
v Přerově v Ostravě, 2 x jednání starostů, průběžné schůzky projektového týmu a jednání
s místními zainteresovanými osobami. Během realizace již byla zpracována analytická data a
odevzdána první verze analytické části a návrhů řešení za všechny 3 povinné oblasti. Byla
zpracována zpráva o průběhu realizace projektu. Prezentovány byly i výsledky dotazníkového
šetření. Za část A bylo shromážděno 19 dotazníků, za část B 30 dotazníků, Ing. Mores
pochválil obce a poděkoval za dotazníky, za sociální služby bylo shromážděno 16 dotazníků.
Účastníci byli informováni o zajímavostech, specifikách území (migrace rodin s dětmi, růst lidí
starších 65 let, 14 tis. pracuje na 17. tis. ekonomicky neaktivních a 3 tis. nezaměstnaných)

4) Výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná situace
a vývoj (odpady, školství, sociální služby)
Jednotlivé oblasti řešili a zpracovávali tematičtí experti, analytikové.
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Oblast předškolní výchovy a základního školství zpracovával Mgr. David Rucki. Nastínil
aktuální situaci: narůstající volné kapacity škol a školních jídelen, snižování stavu pedagogů
související s klesajícím počtem dětí, byl nastíněn trend vývoje základních a mateřských škol,
vyskytuje se velký podíl žen pedagogů oproti mužům, rovněž byly prezentovány výstupy
z dotazníkových šetření.
Oblast sociálních služeb zpracovávala Mgr. Jana Hančilová.
Analýza probíhala formou dotazníkového šetření. V současné době na území ORP Bruntál
funguje 13 poskytovatelů sociálních služeb. Je 32 registrovaných služeb, z nichž 29 je
registrováno v Bruntále. Je tam i určitý přesah služeb. Poskytovatelé přináší do území 93
milionu ročně. Výstupy z dotazníkového šetření – ochota obcí přispívat na provoz sociálních
služeb v různém finančním rozpětí. 8 obcí by bylo ochotno si koupit stálé lůžko, je ochota i k
organizaci dobrovolníků z veřejně prospěšných prací a s tiskem letáků apropagací služeb.
Chybějící služby jsou domy s pečovatelskou službou, domy pro seniory, denní stacionář,
azylový dům. Obce preferují toto zajištění služeb na úrovni ORP. Chystá se dotační převod z
MPSV na kraje při přerozdělování dotací. Nevyhovující tok financí u poskytovatelů služeb.
Peníze přichází až v dubnu, problém vykrytí 3 měsíců na začátku roku. Nízká informovanost
klientů v malých obcích o existujících sociálních službách. Služby poskytuje pouze 6 obcí.
Oblast odpadového hospodářství zpracovával Mgr. David Rucki.
Existující skládky v území, svoz odpadů zajišťují 3 firmy. Průměrná cena 500 Kč na
občana/rok. Stát se chystá zdražit skládkování.
Frgal, TS Bruntál: Zákon o odpadech je nešťastně postaven, původcem odpadu není občan,
ale obec. Tíha tedy leží na obcích. Jsme daleko od skládek. Ty jsou v soukromých rukách a
jejich cenu nemůžeme ovlivnit. Systém skládkování není nastaven správně. Existuje jedna
z mála cest, aby nám poplatek stačil na pokrytí svozu odpadů, a to zapojením občana, aby
třídil odpady, pak by mohl být bonifikován a poplatek na jeho rodinu by mohl klesnout. Je to
o adresném zapojení. Občané se mohou přihlásit přes internet do systému. Může to být
společným projektem.
Oblast zaměstnanosti a podpory podnikání zpracovával Ing. Luděk Šarman.
Je 6 x více uchazečů na jedno pracovní místo než v průměru ČR. 60% nezaměstnaných tvoří
fyzicky zdatní lidé. Téměř 30% tvoří lidé se základním vzděláním. 30 % lidí jsou nezaměstnaní
nad dva roky. Lesy, které tu jsou, tak se využívají na vývoz, dřevní hmota se zde
nezpracovává. V regionu se vyskytuje nedostatek kvalifikovaných lidí a vyskytuje se tak i
přetahování lidí mezi firmami. Chceme posílit návrat vysokoškoláků do regionu.

5) Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých oblastí
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Byly prezentovány návrhy řešení za jednotlivé oblasti včetně oblasti volitelného tématu.
Návrhy řešení oblasti předškolní výchova a základní školství:
- zapojení škol do rozvoje a života obce a regionu (budování aktivního občanství,
zapojení do projektů obcí)
- aktivity škol k podpoře podnikavosti a zaměstnanosti (jakým způsobem nastartovat
spolupráci škol s podnikateli, rozvoj kreativity, podnikavost, jazyků)
- koncepce regionálního školství a souvisejících aktivit
- příprava škol i obcí na období 2014+ (příprava projektů škol, investičních i
neinvestičních záměrů).
Diskuse:
 Je málo obcí, které vůbec mají školu.
 Co je myšleno pod pojmem zapojení škol do aktivit a rozvoje obce? Děti by měly být
vedeny k aktivnímu občanství, zapojovat se do přípravy konkrétních projektů obce,
přiměřeně dle věku. Obce by měly využívat možností daných jejich rolí zřizovatelů
škol a působit na zaměření škol a jejich fungování, např. směřovat školu k rozvoji
podnikavosti a kreativity dětí, posilování místní identity apod. – vazba na zamezení
odchodu mladých z regionu.
 V Bruntále funguje např. prvním rokem žákovský parlament, který se osvědčuje. Ve
Valšově také podobné aktivity dělají.
 V rámci mos by se mohla uskutečnit schůzka, seminář škol, které nějaké projekty
realizují, připravují. Toto vyžaduje podporu setkávání se, je třeba učit děti vyjádřit
svůj názor, umět porozumět textům apod. Podněty by měly být známy, tak aby se
mohly začít připravovat společně projekty.
 Křišťanovice informovaly, že by potřebovali příslib Bruntálu, aby mohli umístit své
děti do bruntálských škol.
 Bruntál může zaručit umístění dětí, ale ne do konkrétní školy, má volné kapacity, ale
smlouvy se uzavírat nemohou.
 Dvorce by ale mohly mít zase podstav, pokud budou jezdit děti jinam.
 Starostové by si měli říct vizi, co s číslem 1914 nenaplněných kapacit, nebo nějaké
školy zaniknou. Řada starostů malých obcí chce překvapivě místo očekávané a
žádoucí snahy za zachování školy v obci řešit dojíždění dětí do větších škol školními
autobusy. Je to také spojeno s dojížděním rodičů za prací např. do Bruntálu.
 Kvalita školství je jediná záchrana pro náš region. Posílit dopravní obslužnost – školní
autobusy, ne jak je to dnes, že linky nenavazují na školní rozvrhy. Donutit kraj, aby
uvolnil takto žluté autobusy. Zajistit dopravu dětí do škol. Svolat i jednotlivé ředitele
škol z ORP Bruntál k těmto tématům.
Návrhy řešení oblasti sociální služby:
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-

-

střednědobé plánování sociálních služeb na celém území ORP Bruntál (metodou
komunitního plánování by se vytvářel plán na 4 roky, na základě zjištěných potřeb by
vznikla optimální základní sít služeb a vznikl by informační systém pro zajištění
informovanosti)
vytvoření systému financování sociálních služeb (stanovení rámce a principů,
procenta spolufinancování z rozpočtů obcí, na konkrétní službu)
rozšíření územní působnosti a kapacity terénních resp. ambulantních sociálních
služeb pro seniory a zdravotně postižené (související se stárnutím obyvatelstva a
zvyšujícími se potřebami seniorů-rozšíření místní i časové působnosti pečovatelské
služby a osobní asistence, zřízení terénní odlehčovací služby)

Diskuse:
 Dotaz, zda by starostové byli ochotni spolupracovat na vzniku dalšího domova pro
seniory. Ve Vrbně p. Pradědem by chtěli postavit nový dům pro seniory, zatím město
nenašlo dotační titul.
 Ve Starém Městě vzniká síť nových bytů pro starší osoby nad 65 let. Soukromý
investor, jde pouze o ubytování bez sociálních služeb, ty si mohou ubytovaní sami
objednat.
 Evropská unie nepodporuje cílovou skupinu seniory.
 Dotaz, zda existují reálná čísla těch potřeb. Mají je pouze 6 obcí, tyto potřeby by se
zjistily v rámci komunitního plánu pro celé území.

Návrhy řešení oblasti odpadové hospodářství:
- efektivní systém odpadového hospodářství regionu
a) koncepce odpadového hospodářství
b) realizace jednotlivých záměrů
- prevence vzniku odpadu
- odstranění a prevence vzniku černých skládek
Diskuse:
 Navržená bonifikace má smysl u rodinných domů.
 Obce mají problémy s neplatiči odpadů, hodně je trápí, že nedokáží peníze vybrat.
 Důležitá je osvěta.

Návrhy řešení oblasti zaměstnanost a podpora podnikání, které povedou ke zvýšení
zaměstnanosti:
- vzdělávání (spolupráce podniku a škol, absolventů)
- posílení vzdělanostní struktury (vytvoření balíčku, co jsme schopni vytvořit, aby tu
zůstali absolventi apod, podpora výstavby rodinných domů, podnikatelský park)
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-

legislativní návrh změn (vybrat si za podnikání určité spektrum a co tam chceme
změnit, investiční pobídky)
vytvoření podmínek pro investory (jedná se o vybudování nových průmyslových ploch
ze státních financí, jednalo se s Ministerstvem průmyslu a obchodu, MS krajem
cílená podpora živnostníků (chceme zmapovat, jaký je aktuální stav a vybrat, které
mají potenciál, jenom je nevyužitý, historicky byl region exportním)
(kulaté stoly I se starosty a podnikateli, zjistit, kdo se v obci pohybuje z podnikatelů,
kulatý stůl II za ORP)
další podpůrná opatření (např. vytvořit projekt pro osoby sociálně vyloučené)

Diskuse:
Bylo zmíněno, že p. Šarman vytvořil dotazník, a požádal obce o jeho vyplnění. Velký problém
je odliv lidí, ten způsobuje všechny problémy.
Uskuteční se kulaté stoly se starosty a podnikateli v obích. Starostové navrhnou vhodné lidi.

6) Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení
Byla prezentována aktuální situace území. V současné době na území ORP Bruntál působí
aktivně 2 dobrovolné svazky obcí: MSH a Sdružení obcí Vrbenska. Dále existují v území dvě
Místní akční skupiny: MAS Hrubý Jeseník a MAS Nízký Jeseník.
Účastníci byli informováni o tom, co obcím může přinést meziobecní spolupráce, např.:
- existence subjektu k prosazování zájmů regionu na krajské a celostátní úrovni
- společná koncepce rozvoje regionu
- efektivní využití finančních, personálních a i dalších kapacit
- bodové zvýhodnění spolupráce v obcích v rámci dotačních programů
- v budoucnu možná finanční podpora mos státu, nutný příjemce
- více dotačních příležitostí
- připravenost na nové plánovací období 2014+
Bylo prezentováno, jak může pomoci Svaz měst a obcí. Ten by měl zpracovat návrh
meziobecní spolupráce v našem území, na základě stavu dobrovolných svazků obcí (dále jen
DSO). Provést revizi dokumentů stávajících svazků, provedení změn, případně nabídne
dokumenty k založení nových DSO. Bezplatně by měl poskytnout právní poradnu k otázkám
meziobecní spolupráce do 30. června 2015.

7) Stanovení dalšího postupu
Kroky a termíny dalšího postupu realizace projektu:
- odevzdání analytické části strategie do května 2014
- zpracování návrhové části – první verze do září 2014
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-

zpracování celé strategie do března 2015
II. shromáždění představitelů obcí – duben 2015.

Závěr:
Zvolená témata byla shromážděním starostů akceptována a budou dále rozpracována.

Zapsal:

Ing. Petra Kostková

Ověřil:

Ing. Helena Kudelová

Bedřich Buťák
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