ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka,z.s.
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTORJ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Název MAS: Společnost pro rozvoj Humpolecka,z.s.
Místo konání: Městský úřad v Humpolci, Velká zasedací místnost
Datum a čas: 14. 9. 2015, 16:00

Přítomni: Za realizační tým projektu včetně externího dodavatele odborných výstupů
projektu: Mgr. Pavel Hrala, Ing. Tereza Machková, Jakub Lysek (FF UP)
Z cílové skupiny: zástupci obcí MAS, dle prezenční listiny

Program kulatého stolu:
1. Úvod, schválení navrženého programu, určení zapisovatele a ověřovatele
2. Prezentace dosavadních výsledků projektu (externí dodavatel SMARV)
3. Představení Strategie spolupráce obcí MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
4. Projednání, doplnění a schválení Strategie spolupráce obcí MAS Humpolecka
5. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství
6. Aktuální problémy obcí – představení operačních programů pro obce
7. Závěr

Zápis:
Před začátkem jednání dostali přítomní starostové k dispozici aktuální verzi Strategie spolupráce obcí
a prezentaci, kterou připravila MAS.
Ad bod. 1. Úvod, schválení navrženého programu, určení zapisovatele a ověřovatele
Jednání bylo zahájeno s malým zpožděním v 16:15.
Pavel Hrala přivítal přítomné starosty na 2. kulatém stole v rámci projektu SMS ČR – MAS jako nástroj
spolupráce pro efektivní chod úřadů, do kterého je MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka zapojena.
Přivítal také Jakuba Lyska - zástupce UPOL – Univerzity Palackého v Olomouci.
Zapisovatelem byla určena Tereza Machková, ověřovatelem Pavel Hrala.
Ad bod. 2 - Prezentace dosavadních výsledků projektu
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Slova se ujal Jakub Lysek z University Palackého Olomouc. Představil 4 výstupy projektu:
1.
2.
3.
4.

Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh efektivnějšího výkonu
Metodika spolupráce obcí na platformě MAS
Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích
Zásobník dobré praxe

Na mapě pan Lysek starostům ukázal zapojené MAS do projektu. Bylo vidět, že nejvíce MAS je ze
Zlínského kraje, naopak chybí Ústecký, Karlovarský kraj. Na další mapce byly vidět zapojené MAS z Kraje
Vysočina. Na mapě bylo čitelné, že pouze 3 ze 72 zapojených MAS do projektu kopírují území ORP:
Pavel Hrala doplnil, že to vidí jako výhodu, kdy ORP, MAS a částečně i Mikroregion kopírují stejné
území. Jakub Lysek uvedl, že v podstatě existují 3 tyty MAS – bez ORP, s jedním ORP a více ORP na
území. Tato třetí forma fragmentovaného území je nejsložitější na koordinaci spolupráce.
Poté shrnul dosavadní výstupy v 10 poznatcích. Nejdříve zmínil spolupráci, kdy analyzované Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje mnohdy nezahrnují spolupráci obcí. Zmínil, že proběhly 1.
kulaté stoly v lednu a únoru 2015 a dotazníky, které měly za úkol identifikovat největší nebo nejčastější
problémy obcí při výkonu správy. Na základě 5 projektových témat představil dosavadní spolupráci
obcí, kdy největší míra spolupráce se prokázala v oblasti odpadů a odpadového hospodářství například
zřízením společných sběrných dvorů. V oblasti dopravy vznikají cyklostezky, v rámci oblasti
protipovodňových opatření záleží na poloze MAS a aktuálnosti tématu a nejnižší míra spolupráce byla
prokázána zatím v tématu zaměstnanosti. Dále zmínil, že každá zapojená MAS píše Strategii spolupráce
obcí, ze které vzejdou požadavky na doplnění SCLLD týkající se spolupráce mezi obecními úřady. Další
poznatky se týkaly dotazníků pro starosty. Z nich vzešlo, že respondenti jsou proti tomu, aby MAS
přebíraly kompetence v oblasti samosprávy i přenesené působnosti, byl zde zaznamenán výraznější
požadavek na společného koordinátora zaměstnanosti na daném území a až ¾ dotázaných uvedlo, aby
MAS zajišťovaly vzdělávání starostů v oblasti veřejné správy. Mezi oblastmi spolupráce MAS a obcí
uvedli respondenti, že by stály o to, aby MAS byla jakýsi prostředník v komunikaci mezi místními aktéry
v oblasti realizace společných záměrů, zajišťovala dotační management, aktivizovala a koordinovala
činnosti na území (např. společná formulace požadavků a návrhů obcí vůči kraji a dalším institucím).
V rámci dosavadních výstupů byla provedena i právní analýza, ze které vzešlo 5 návrhů na změny
zákona: 1. MAS jako takové nejsou zakotveny v žádném zákoně ČR – návrh zakotvit v rámci zákona o
obcích. 2. Změna zákona o veřejných zakázkách, kdy by obce mohly zadávat určité veřejné zakázky
mimo režim zákona o veřejných zakázkách a tím by mohly upřednostnit místní subjekty, 3. Změna
zákona o podpoře regionálního rozvoje, 4. Změna zákona o odpadech, 5. Návrh na doplnění věcného
návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti - legislativní návrhy k dispozici pro MAS a obce.
V další části prezentace představil Jakub Lysek příklady dobré praxe v tématech Zaměstnanost,
Vzdělávání, Odpady a Doprava. V rámci zaměstnanosti mluvil o konceptu sdílené pracovní čety, což je
mobilní pracovní četa z řad osob ohrožených sociálním vyloučením, jejichž práce je sdílena obcemi.
Tím vzniká spolupráce a potenciál, jak je nepřímo zaměstnat. Na to starostka Horních Rápotic paní
Váňová namítla, že se v našem regionu těžko shánějí lidé na VPP. V oblasti vzdělávání zmínil posilování
pocitu sounáležitosti s územím na příkladu MAS Partnerství Moštěnka, kde vznikl projekt Příběhy
našich kronik, kde byly zmapovány kroniky a k tomu se připojily interaktivní akce o tom, jak funguje
knihtisk, děti si zkoušely psaní inkoustem, apod. Důležité je posílení participace škol, aby vzrostl zájem
o dění v regionu. V rámci tématu odpadů byl představen projekt vzniku svazku obcí a následně
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

společnosti s ručením omezením na řešení odpadového hospodářství v oblasti Kyjovského Slovácka.
V tématu dopravy příklad Svazek obcí údolí Desné, kde došlo k znovuobnovení železnice a poslední
projekt na nakoupení autobusů pro školy, který je využíván ke svážení dětí a seniorů autobusy.
Ad bod. 3 - Představení Strategie spolupráce obcí MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Po řeči Jakuba Lyska si vzal slovo manažer MAS Pavel Hrala a představil prezentaci, která se týkala
Strategie spolupráce obcí, na kterou jsme v neděli 13. 9. 2015 obdrželi dva pozitivní oponentní
posudky. Připomínky zapracujeme a poskytneme všem starostům.
Pavel Hrala přiblížil starostům strukturu Strategie spolupráce obcí, která má několik částí.
Část 1 - karta MAS - obsahuje identifikační údaje MAS, seznam obcí v území působnosti MAS, seznam
DSO, priority integrované strategie SCLLD a mapu územní působnosti MAS.
Část 2 - Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS popisuje dosavadní spolupráci obcí
v pěti projektových tématech – Protipovodňová opatření a krizové řízení, Regionální školství, Doprava
– dopravní obslužnost a dostupnost, Odpadové hospodářství a Politika zaměstnanosti, boj
s nezaměstnaností. U každého tématu vypíchl řešené problémy. Další kapitoly části 2 se týkají lidských,
finančních a organizačních potenciálů pro zajištění spolupráce obcí. Kapitola Lidské zdroje řeší kapacitu
MAS a její organizační strukturu, kapacitu administrativy obcí s analýzou uvolněných a neuvolněných
starostů. Kapitola Finanční zdroje se zaměřuje na rozpočty obcí, MAS, DSO a přijaté dotace do obcí za
období 2007-2013. Pavel Hrala zmínil, že by stál o vstup mikroregionu Zálesí do MAS, aby skoro všechny
obce ORP Humpolec, které jsou členy mikroregionu, měly také zastoupení v MAS. Další částí této
kapitoly je Schéma spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS. Manažer MAS starostům tento diagram
rozklíčoval. MAS má zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD, která
obsahuje 6 specifických cílů, které pokrývají veškeré oblasti spolupráce. V území MAS Humpolecka
(ORP Humpolec) jsou nyní 2 strategie: Strategie ORP Humpolec, která řeší 5 oblastí (Školství, Sociální
oblast, Odpadové hospodářství, Cestovní ruch a Administrativní podpora malých obcí) a Strategie MAS
SCLLD, jenž je nově doplněna o dodatek spolupráce obcí SMS EChÚ, která podrobněji řeší 3 témata
(Protipovodňová opatření, Dopravu a Zaměstnanost). Tyto dvě strategie budou využity při realizaci
společných projektů obcí a dalších aktérů v území.
Další kapitola Část 3 – Definice potřeb v oblasti spolupráce obcí rozvíjí 3 vybraná témata a možnou
spolupráci obcí v rámci těchto témat. Protipovodňové opatření se dotýkají témat bleskových povodní
a sdílení řešení tohoto problému mezi obcemi, Doprava hledá potenciál v autobusové dopravě,
budování cyklostezek jako nemotorové dopravy do zaměstnání, Politika zaměstnanosti řeší oblast
veřejně prospěšných prací v obcích a možnost čerpání financí z OP Zaměstnanost přes MAS.
Část 4 – Návrhová část strategie stanovila základní strategický cíl Zkvalitnit spolupráci obcí a
zefektivnit chod úřadů v regionu MAS. Byly stanoveny 4 cíle – Zesílit spolupráci obcí a snížit
administrativní zátěž obecních úřadů, Zlepšit situaci v oblasti regionální dopravy, Zlepšit situaci
v oblasti protipovodňových opatření a krizového řízení a Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti obyvatel. Na tyto cíle je navázáno několik opatření, které jsou rozděleny do 4 skupin
– Animace prostřednictvím zaměstnance MAS, Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné
správy a jiných služeb pro malé obce, Poradenství MAS samosprávám a Soustava smluvních vztahů
několika obcí v MAS.
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Na návrhovou část navazuje Část 5 – Akční plán, kde jsou rozepsané 4 projekty k realizaci v letech 20152017 a poslední Část 6 – Implementace, která sleduje, jak se MAS daří naplňovat Specifické cíle. Tato
strategie navazuje na SCLLD, kde na základě tohoto projektu bude doplněn do Strategického cíle 4 –
Kvalitní služby a vzdělávání nový specifický cíl 4.7. Rozvoj spolupráce mezi obecními úřady na celém
území MAS.
Ad bod. 4 - Projednání, doplnění a schválení Strategie spolupráce obcí MAS Humpolecka, z.s.
Po představení všech částí Strategie byli starostové vyzváni k přijetí Strategie spolupráce obcí.
Návrh na schválení č.1/2015: „Starostové obcí z území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,z.s.
berou na vědomí Strategii spolupráce obcí v MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka a ukládají
manažerovi MAS jeho nezbytnou finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS.“
Hlasování: všichni byli pro, nikdo se nezdržel.
Ad bod. 5 - Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství
A na závěr byl představen Pakt spolupráce a partnerství ve znění, které bylo po představení i
schvalováno.
Návrh na schválení č.2/2015: „My, zástupci obcí v MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka tímto
deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit
Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních a městských úřadů a vzájemné
partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským sektorem v místní akční skupině Společnost
pro rozvoj Humpolecka, z.s“.
Hlasování: všichni byli pro, nikdo se nezdržel.
Ad bod 6 - Aktuální problémy obcí – představení operačních programů pro obce
Na závěr jednání Tereza Machková představila starostům jednotlivé operační programy se zaměřením
na obce a podporované aktivity přes MAS.
Ad bod 7 - Závěr
Pavel Hrala poděkoval přítomným starostům za účast a jednání bylo zakončeno v 17:20.

V Humpolci dne 15. 9. 2015

Zapsala: Ing. Tereza Machková

…………………………………………………….

Ověřil: Mgr. Pavel Hrala

…………………………………………………….
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