Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Záznam z 2. oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Přelouč
ze dne 21. 4. 2015
Místo: Přelouč

1)

Prezence účastníků
celková účast 27 zástupců obcí tj. 64 % všech obcí ORP Přelouč

2)

Úvod
úvodní slovo: zástupce Smluvního partnera SMO ČR, motivující starostka
města Přelouče paní Bc. Irena Burešová zahájila II. oficiální setkání starostů
(dále jen setkání)
přivítání starostů, zástupců obcí a zástupce SMO ČR - regionální
koordinátorky pro Pardubický kraj paní Dagmar Muškové

3)

Organizační pokyny
Bc. Irena Burešová navrhla přítomným starostům a zástupcům obcí přijmout
Jednací řád, dle kterého se jednalo na I. oficiálním setkání starostů 24. 6. 2014,
nikdo z přítomných na výslovný dotaz nebyl proti
dle Jednacího řádu role:
role předsedkyně II. oficiálního setkání: Smluvní partner SMO ČR, motivující
starostka paní Bc. Irena Burešová
role ověřovatele záznamu: motivující starostka paní Ing. Michaela Matoušková
role ověřovatele záznamu: starosta obce Veselí pan Oldřich Valenta
role zapisovatele záznamu: člen realizačního týmu pan Mgr. Jiří Kuban
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4)

Zhodnocení průběhu prací na projektu v území ORP Přelouč v období od 1.
oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů
obcí
koordinátorka meziobecní spolupráce (KMOS) Mgr. Jana Kuchyňková
seznámila všechny přítomné s průběhem prací na projektu, představila hlavní
mezníky aktivit včetně oddělení těchto aktivit spadajících do pilíře tvorby
strategického dokumentu a do pilíře rozvoje meziobecní spolupráce

5)

Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství,
sociálních služeb, školství, volitelného tématu včetně uvedení hlavních
výsledků benchmarkingu
KMOS seznámila všechny přítomné nejprve s benchmarkingem – s indikátory
základní charakteristiky území a s indikátory ekonomické výkonnosti
ORP Přelouč
následovaly prezentace všech členů realizačního týmu ORP Přelouč –
představení výsledků návrhových částí v jednotlivých oblastech
KMOS pokračovala v prezentaci s představením návrhové části v oblasti
odpadového hospodářství (OH) a seznámila všechny přítomné
s benchmarkingem v oblasti OH
pracovnice analýz a strategií (PAS) Ing. Marcela Klápová představila výsledky
návrhové části v oblasti školství, poskytla také informace o uskutečněném
dotazníkovém šetření na školách v ORP Přelouč týkajícím se zjišťování
informací o mimoškolních aktivitách dětí včetně environmentální osvěty škol,
prezentaci PAS zakončila představením benchmarkingu v oblasti školství
asistentka projektu Bc. Soňa Kejdová uvedla všechny přítomné do souvislosti
představením výsledků návrhové části v oblasti sociálních služeb včetně
uvedení benchmarkingu v sociální oblasti
tematický expert pro 4. volitelné téma Mgr. Jiří Kuban se věnoval tématu
servis samosprávám, v rámci kterého představil nejprve výsledky analýzy,
neboť analýzu zpracovával po I. oficiálním setkání starostů a následně
představil výsledky návrhové části servisu samosprávám
průřezové téma „Administrativní podpora malých obcí“ bylo představeno
v rámci prezentace Mgr. Jiřího Kubana – tedy vyhodnocení standardizovaného
výstupu z šetření k průřezovému tématu prohlubování meziobecní spolupráce
„Administrativní podpora malých obcí“
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6)

Prezentace právních dokumentů pro vznik nového dobrovolného svazku obcí
(DSO)
KMOS představila souvislosti vypracování právních dokumentů pro vznik
nového DSO, především tvorbu podkladů pro vypracování právních
dokumentů: „Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její
možné prohloubení“ a vyplňování metodických listů starosty, představila
konkrétně právní dokumenty poskytnuté od SMO ČR a přiblížila okolnosti
jejich vzniku a úprav (zapracování připomínek od obou motivujících starostek)
Ing. Michaela Matoušková - motivující starostka za malé obce, kterých se toto
případně nově vzniklé DSO primárně týká, odborně uvedla všechny přítomné
do tematiky možné potřebné náplně činností nového DSO
následně se „rozpoutala“ diskuze všech starostů a zástupců obcí, kteří
vyjadřovali své názory na možnost vzniku nového DSO
diskuzi starostů na toto konkrétní téma významně doplňovaly a rozváděly obě
motivující starostky Bc. Irena Burešová a Ing. Michaela Matoušková
z diskuze starostů vyplynulo, že obce ORP Přelouč jistý servis mají nebo
mohou mít v rámci některého z fungujících svazků obcí či z MAS, avšak
v některých konkrétních problémech (korespondujících prakticky
s představenými okruhy potřebnosti řešení „problémů“ v rámci výsledků
analýzy 4. volitelného tématu servis samosprávám) by servis v rámci nového
DSO uvítaly
z diskuze byla zřejmá obava starostů obcí, kteří by pomoc od nově vzniklého
DSO uvítali, o podání odborného zajištění servisu/pomoci, v zajištění
odbornosti (zejména nároky na právní servis, veřejné zakázky) tedy vidí
starostové jistý problém
v diskuzi také zaznělo, že chod a provoz nového DSO je pro malé obce příliš
finančně náročný a riskantní, že by bylo potřeba účasti v DSO větší obce či
města (Přelouč, Chvaletice), které by finančně DSO mohly podpořit, zároveň
se však uznalo, že větší města servis samosprávám nepotřebují a tedy jejich
vstup do nového DSO je neodůvodnitelný a v jistém smyslu tedy nelogický
v diskuzi také zazněly názory starostů, kteří se vyjádřili, že pomoc nového
DSO nepotřebují, ale nadále by se rádi vzájemně setkávali a spolupracovali,
předávali si vzájemně zkušenosti – uvítali by tedy neformální setkávání
starostů
přirozeně se diskuze starostů ubírala směrem, kde si starostové sami
odpověděli na závažné otázky – a to: sice potřebnost nového DSO
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v některých konkrétních řešených záležitostech a problémech, ale zároveň
uznaly problematičnost financování nového DSO, což je pro malé obce
velkou překážkou a problémem
proto starostové navrhli, že na „rozjezd“ fungování nového DSO by uvítali
finanční podporu - dotaci
zdůraznění ze strany motivujících starostek, že pro případné čerpání dotace je
nezbytná připravenost obcí
za významné pozitivum lze považovat skutečnost, že ač obě města a městys
pomoc v rámci nového DSO nepotřebují, chtějí se s obcemi ve SO ORP
na neformální bázi nadále setkávat, spolupracovat a předávat zkušenosti
starostové byli vyzváni motivující starostkou za malé obce k vyjádření
předběžného zájmu pro vstup do nového DSO pro zpětnou vazbu - deklaraci
zájmu pro vstup prozatím vyjádřilo nezávazným zvednutím ruky celkem
14 starostů obcí (33 % všech obcí ORP Přelouč)
na závěr diskuze motivující starostka za malé obce navrhla tyto termíny
a návrh postupných kroků:
: do 31. 5. 2015 se obce písemně vyjádří k poskytnutým Stanovám ze SMO
ČR (stanovy dostali starostové k dispozici elektronicky před setkáním a též
obdrželi v tištěné podobě na setkání)
: v zastupitelstvech obcí starostové seznámí zastupitele s možností vstupu obce
do nového DSO, následně by tedy musely vstup obcí do nového DSO
schválit zastupitelstva obcí
: 16. 6. 2015 – předběžný termín dalšího setkání starostů – zde by se již řešily
konkrétní detaily stanov (statutární orgán, sídlo) či by se starostové domluvili
na pokračování v neformálním setkávání
: do 31. 8. 2015 se musí vstup obcí do nového DSO schválit
v zastupitelstvech obcí
bylo zdůrazněno, že tyto uvedené termíny je nezbytné dodržet, abychom byli
připraveni na výzvu pro čerpání dotace na chod nového DSO, neboť
o dotaci bude moci žádat nový subjekt, nové DSO (nové DSO by se tedy
z výše uvedených důvodů – shody starostů na finanční náročnosti – založilo až
v momentě vypsání výzvy pro žádost o dotaci, termín výzvy není znám, proto
je nezbytná připravenost)
přirozeně se diskuze rozvinula směrem k neformálnímu setkávání obcí – tedy
k bodu týkajícímu se Návrhu prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
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7)

Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
s textem Návrhu prohlášení o vzájemné spolupráci obcí byli všichni starostové
seznámeni prostřednictvím KMOS, též byl starostům Návrh prohlášení
o vzájemné spolupráci obcí zaslán před setkáním elektronicky v rámci
II. Zprávy o postupu MOS
je nezbytné konstatovat, že platformu neformální báze setkávání starostů by
uvítalo mnohem více starostů, než kteří poskytli podpis na formulář Návrh
prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
tedy ústní dohoda a kladné vyjádření starostů nadále se setkávat převažuje nad
skutečně podanými podpisy na formulář Návrh prohlášení o vzájemné
spolupráci obcí (důkaz – všichni přítomní dle prezenční listiny včetně zástupce
SMO ČR regionální koordinátorky Dagmar Muškové)
formulář Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí podepsalo prozatím
18 starostů (43 % všech obcí ORP Přelouč)

8)

Závěr
předsedkyně setkání shrnula nejdůležitější body týkající se nezbytného
projednání či akceptování
předsedkyně setkání vyzvala všechny přítomné pro hlasování (zvednutím
ruky) o strategii ORP Přelouč:
: Lze konstatovat, že všichni přítomní vzali na vědomí/akceptovali Strategii
ORP Přelouč

předsedkyně setkání vyzvala všechny přítomné pro hlasování (zvednutím
ruky) o záměru další spolupráce při naplňování Strategie ORP Přelouč
a záměru vzniku nového DSO a eventuálním vstupu obcí do nového DSO,
což musí zvážit zastupitelstva obcí:
: Lze konstatovat, že „celkem 21 přítomných starostů hlasovalo pro záměr
další spolupráce při naplňování Strategie ORP Přelouč. Zastupitelstva
obcí zváží vstup do nového DSO. Celkem 2 starostové se zdrželi
hlasování“.
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Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí byl následně podepisován
starosty:
: Lze konstatovat, že formulář Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
podepsalo prozatím 18 starostů tj. 43 % všech obcí ORP Přelouč

na úplný závěr předsedkyně II. oficiální setkání starostů Bc. Irena Burešová
všem přítomným starostům a zástupcům obcí poděkovala za účast a ukončila
tak setkání starostů
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