ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTORJ SPOLUPRÁCE PRO
EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Místo konání: Plástovice (školicí centrum Aspera Plástovice)
Datum a čas: 19. února 2015 v 17,00 hod
Přítomní:
Za realizační tým projektu:
Z cílové skupiny: 23 starostů a zástupců obcí MAS Rozkvět, z.s. (21 obcí)
Zápis:

Facilitátorka akce, paní Krejčíčková (manažerka MAS Rozkvět) zahájila v 17,00 hod jednání,
přivítala přítomné, seznámila je s programem a předala slovo panu Iralovi (starosta obce
Chelčice), který na úvod představil práci Svazu místních samospráv (SMS) a doporučil
starostům vstup do SMS.
Po té byl představen samotný projekt, dosavadní výsledky, 5 tezí spolupráce a následně byli
starostové požádáni o názor, jak může MAS pomoci při výkonu veřejné správy. Proběhla
diskuse (brainstorming) nad několika oblastmi.
V oblasti dotací (seřazeno dle hlasů)– dotační poradenství, monitoring dotací a udržitelnosti
projektu, koordinace projektů na rámec jedné obce, pomoc při přípravě a realizace
strategického plánu obce, pomoc při realizaci výběrových řízení.
V rámci regionálního školství – vzdělávání starostů (zřizovatelů), monitoring dotačních titulů
a koordinace jednání ředitelů škol, zastřešujících projektů pro více škol a podpora
přeshraniční spolupráce místních MŠ a ZŠ.
V oblasti odpadového hospodářství předávání zkušeností starostů.
V oblasti cestovního ruchu – realizace zastřešujících projektů, propagace regionu, včetně
příhraničí, spolupořádání akcí, propagace místních výrobců a poskytovatelů služeb, destinační
managemant.
V oblasti sociálních služeb – propagace poskytovatelů služeb, sdílení zkušeností, zajištění
komunitního plánování v obcích.
V oblasti zaměstnanosti – Sdílení zkušeností v oblasti práce s nezaměstnanými a se
zaměstnanci na VPP, podpora dalšího vzdělávání, zprostředkování kontaktů s firmami,
místními podnikateli a zástupci Úřadu práce, zprostředkování práce, poradenství v oblasti
pracovně právní agendy, inzerce pracovních nabídek a poptávek
Dalším bodem projednávání byl monitoring problémových aspektů veřejné správy na našem
zájmovém území. Zúčastnění starostové v průběhu diskuze přispívali konkrétními situacemi a
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jejími dopady na chod samosprávy. Díky této diskuzi starostové otevřeli několik témat, které
je tíží:
- Evidence obyvatel (registry) - vítání občánků, blahopřání seniorům
- Obrana obcí vůči ubytovnám
- Uložení kontaminované zeminy a polych. bifenolů
- Dopravní značení
-Totální nepřehlednost a neustále se měnící systém a zákonné podmínky pro výkon veřejné
správy ze strany státu
- Policie ČR není schopna zabránit blokaci obecní cesty soukromou osobou, odkazují na
občansko - právní soud
- Územní plánování - oblast vodohospodářská
- Novela zákona 250/2000; zákon 24/2015 – diskuse na téma dotace místním spolkům
- Nesmyslné nařízení k umístění dětí do MŠ
Získaná data budou dále sloužit při zpracování výstupů projektu:
1)Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího
výkonu formou spolupráce.
2) Zásobník dobré praxe (tj Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU)
3) Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Rozkvět
4) Dodatek Strategie MAS
5) Pakt o spolupráci a partnerství uzavřeném v regionu MAS Rozkvět
6) Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS.
Fotodokumentace:
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