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: Velká zasedací místnost Městský úřad v Humpolci
Datum a čas: 9. 2. 2015, 15:30 – 17:00

Přítomní:
Za realizační tým projektu: Mgr. Tomáš Chmela, Mgr. Pavel Hrala, Ing. Tereza Machková
Z cílové skupiny: 20 starostů a 4 místostarostové obcí MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,
z.s.
Hosté: Zdeňka Augustová

Program jednání:
1. Projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů – Mgr. Pavel Hrala
2. Sdružení místních samospráv ČR – zástupce SMS ČR – Mgr. Tomáš Chmela
3. Různé – současná a budoucí činnost MAS.
4. Informace o zákonné likvidaci biologicky rozložitelného odpadu – zástupce Odboru
místního hospodářství MěÚ Humpolec, TS Humpolec.
Ad bod 1. – Projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
Manažer MAS pan Pavel Hrala uvítal všechny na kulatém stole, představil novou pracovnici
MAS paní Terezu Machkovou a tajemníka Sdružení místních samospráv pana Tomáše Chmelu.
Mluvil o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, jehož
nositelem je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z
Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ). MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka se do tohoto projektu zapojila. Dále pan
Hrala představil 5 témat spolupráce obcí - Doprava a veřejná dopravní obslužnost, Regionální
školství, Protipovodňová opatření, krizový management, Odpadové hospodářství a Politika
zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, z nichž byla vybrána 3 témata spolupráce obcí na
platformě MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. Vybranými tématy jsou:
•
•
•

Doprava a veřejná dopravní obslužnost,
Protipovodňová opatření, krizový management,
Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností.

Nastínil, jaké otázky by MAS s obcemi mohla v rámci každého opatření řešit.
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V rámci tématu doprava by obce mohly řešit:
•

Nedostatečnost dopravní obslužnosti ve venkovských obcí - absence autobusové
dopravy o víkendech

•

Zkvalitnění a dořešení dopravní infrastruktury – projekty přes MAS z IROP

•

Podmínky pro nemotorovou dopravu – značení a budování pěších a cyklotras, MAS
může administrovat a i realizovat projekt (PRV lesy) – nezbytná spolupráce obcí

V rámci tématu Protipovodňová opatření, krizový management, které sice nejsou na území
MAS velký problém a správu protipovodňových opatření zajišťuje ORP Humpolec, je možnost
řešit podpůrné prostředky jako:
•

Protierozní opatření v lesích a retence vody – z PRV obce

•

Společná školení starostů, předávání zkušeností

•

Pořádání každoročních protipovodňová cvičení, společná cvičení SDH, pozvat jiné SDH
z jiných MAS

•

Uspořádat a financovat soutěže SDH v rámci projektů spolupráce z jiných MAS

V rámci tématu Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností je možné zvážit:
•

Obce se mohou ve spolupráci s MAS zaměřit především na vybudování kvalitní
infrastruktury – prostředek na podporu podnikání

•

MAS jako konzultační orgán - projektů financovaných z EU pro politiku zaměstnanosti

•

Sociální podniky – projekty přes MAS z IROP

Na závěr prezentace byl prostor pro diskuzi o daných tématech.
Ad bod 2. – představení Sdružení místních samospráv
Tajemník SMS ČR pan Tomáš Chmela představil projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“, jehož cílem je hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností
na budoucí spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a
efektivnějšímu výkonu veřejné správy. Cílem je prostřednictvím MAS pomáhat starostům
malých obcí řešit jejich problémy. Řekl, že je důležité hledat dobrou praxi z regionů, kde jsou
napřed. Sdružení zastupuje malé obce, které jsou znevýhodňovány oproti velkým městům.
Jednou z nejzásadnějších aktivit SMS ČR je prosazování rovnoměrnějšího rozpočtového určení
daní ve prospěch malých obcí. Za důležité sdružení považuje zachování pravomoci obcí,
nepřekročitelný problém vidí ve slučování obcí. SMS ČR řeší také odměňování zastupitelů a
starostů. Usiluje o to, aby odměny starostů a zastupitelů obcí nebyly hrazeny z rozpočtu obcí.
SMS ČR malé obce vnímá tak, že hájí zájmy svých občanů a jsou nepolitické. Tato nepolitičnost
malých obcí je potřeba propagovat. Projekt SMS ČR má přispět k větší spolupráci mezi obcemi
s využitím potenciálu a znalostí území, které mají MAS. SMS ČR chce zjistit, o co mají starostové
zájem a to dále prosazovat na celostátní úrovni. Cílem SMS ČR pro MAS je zajištění jejich
provozu na počátku než začne nové programové období. Uvedl, že z Evropské unie vyplývá
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snaha o víceúrovňovou správu, kdy do rozhodování v území zasahují kromě zástupců obcí i
podnikatelé, NNO a další sektory v daném regionu. K tomu pan Chmela dodal, že tato správa
u nás již v určité míře probíhá, protože v obcích jsou v zastupitelstvu většinou jak podnikatelé,
tak i občané z neziskového sektoru.
Pan Chmela poděkoval členským obcím z území Humpolecka, které se do projektu zapojily.
Jsou jimi Budíkov, Kaliště, Kejžlice, Koberovice a Sedlice. Uvedl, že do projektu MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů se zapojilo 1903 obcí v 10 krajích ČR
prostřednictvím 72 MAS v celého území ČR a sídlo sdružení je ve Zlíně. To vyplývá z počátku
vzniku SMS ČR, kdy ve Zlínském kraji se vytvořila skupina zastupitelů obcí, kteří se snažili o
posílení příjmů právě malým obcím. Schodek se podařilo snížit z původního 6,5násobku na
současný 3 násobek.
Zmínil bod KA 003 Metodika spolupráce obcí na platformě MAS – dodatky strategií MAS, kdy
hovořil o důležitosti domluvy starostů u společných projektů. Z projektu plyne snaha o
získávání informací kvalitativní formou, tzn., že modelové příklady z několika obcí jsou platné
pro celý region, protože všichni řeší podobné problémy. Na závěr byl prostor pro diskuzi. Ke
zmíněnému tématu dopravy se ozvali někteří starostové, že dofinancovávají dopravu v obcích.
Např. pan Pospíšil starosta Vystrkova uvedl, že obec dofinancovává dopravu a řeší, aby
autobusy do obce zajížděli a stavěli v ní.
Ad bod 3. Současná a budoucí činnost MAS
Manažer MAS informoval starosty, že v současné době pracovníci MAS sbírají data a aktualizují
zásobník projektů obcí. Zástupci obcí byli vyzváni k popřemýšlení nad investičními záměry
obcí, jejich aktualizací a doplněním do zásobníku projektů, který s nimi pan Hrala řešil v roce
2014.
Pan Hrala informoval o možnosti ministerstva pro místní rozvoj, které v pondělí 26.1.2015
spustilo inovovanou verzi aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování
obcí. Program je užitečným pomocníkem samospráv při tvorbě programu rozvoje a řízení
obce. Manažer MAS Pavel Hrala informoval zástupce obcí, že by MAS pro obce strategický
plánovací dokument zpracovala.
Dále manažer MAS nabídl obcím možnost dotačního poradenství. Obce jsou ze strany MAS
průběžně informovány o jednotlivých dotačních výzvách a průběhu vyjednávání nového
dotačního období. Zástupci obcí, kteří se nemohli účastnit workshopu konaného dne
20.1.2015 v Brně, měli možnost seznámit se s programem workshopu, jednotlivými
prezentacemi a zápisem z workshopu, který za MAS zpracovala Tereza Machková.
Ad bod 4. Informace o zákonné likvidaci biologicky rozložitelného odpadu
Jednání se také zúčastnili další zástupci MěÚ - starosta Humpolce Mgr. Jiří Kučera, pan Josef
Jůzl a pan Stanislav Zeman z Odboru místního hospodářství a ředitel Technických služeb
Humpolec ing. Jaroslav Viktora.
Od nového roku byla pro obce zavedena povinnost v rámci třídění odpadů zavést sběr kovu a
od 01. 04. 2015 zavádí stát novou povinnost třídit v každé obci bioodpad rostlinného původu
do 30. října kalendářního roku. Obce si mohou vybrat formu, jakým způsobem zákonnou
Projekt „MAS jako nástroj spoluprác e obc í pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

povinnost dodrží. Důslednější třídění odpadu si vynutily směrnice Evropské komise, která
požaduje, aby členské státy Unie snížily do roku 2020 množství biologického odpadu na svých
skládkách. Do biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu patří např. zbytky ovoce,
zeleniny, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny a piliny.
Ředitel Technických služeb Humpolec nastínil starostům možnost svozu biologického odpadu
z obcí do kompostárny v Humpolci. Kapacitu kompostárny lze navýšit na 2000t, což je pro
region dostačující. Nabídka ceny za biomateriál je 400,- + DPH za tunu biomateriálu. Za
dovezený bioodpad nabídl zpětný odběr kvalitního kompostu, na který je atest. Př. za 3t
bioodpadu 1t kompostu pro obec. Je na zvážení starostů, jestli budou mít zájem.
Informace pro starosty o možnosti účasti na semináři, který připravilo Ministerstvo životního
prostředí s názvem Biotour 2015. Cílem semináře je informovat představitele měst a obcí o
tom, jakým způsobem by měl sběr BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) probíhat
v návaznosti na novelu zákona o odpadech a jeho prováděcí právní předpis. Termíny semináře
jsou 10.2.2015 v Českých Budějovicích, 17.2.2015 ve Zlíně, 18.2 v Ostravě a 24.2.2015 v Brně.

Prostor pro diskuzi.

Jednání Kulatého stolu bylo zakončeno v 17:00 hodin.

V Humpolci dne 10. 2. 2015

Zapsala: Ing. Tereza Machková

Ověřil: Mgr. Pavel Hrala

……………………………………….

.…..…………………………………..
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