ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO
EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Místo konání: hotel Sladovna Černá Hora
Datum a čas: 14. 9. 2015, 16.00
Přítomní:
Za realizační tým projektu: Jozef Jančo, Petr Revenda, Michaela Pokorná
Z cílové skupiny: starostové obcí MAS Moravský kras z.s. - viz prezenční listina
Zápis:
1. Úvod
Všechny přítomné uvítal Petr Revenda, který představil program setkání a objasnil přítomným
průběh setkání.

2. Prezentace projektu SMS
Pavel Šaradín, zástupce dodavatele projektu Sdružení místních samospráv, seznámil přítomné
s náplní projektu, postupně představil jednotlivé výstupy projektu a zdůraznil blížící se změny
v legislativě, které se dotknou chodu obecních a městských úřadů.
Dále pan Šaradín představil poslední výstup projektu, publikaci příkladů dobré praxe, kdy
některé z publikovaných příkladů blíže prezentoval. Závěrem doplnil, že více podrobně
zpracovaných projektů bude k nalezení na webu projektu.

3. Prezentace Strategie spolupráce obcí (SSO)
Jozef Jančo zúčastněným prezentoval finální verzi dodatku strategie MAS, tzv. Strategii
spolupráce obcí MAS Moravský kras z.s. Z dokumentu vyzdvihl vydefinované potřeby
v oblasti spolupráce obcí na platformě MAS v jednotlivých tematických oblastech, tedy u
protipovodňových opatření, odpadového hospodářství, zaměstnanosti, regionálního školství a
cestovního ruchu.
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Podrobně se poté věnoval zejména návrhové části dokumentu, konkrétně jednotlivým
specifickým cílům a následně aktivitám (projektům) vedoucím k jejich realizaci. V případě
dodatku SSO MAS Moravský kras se jedná o 5 specifických cílů pro oblasti
protipovodňových opatření, odpadového hospodářství, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
obyvatel, cestovního ruchu na území MAS a regionálního školství.

4. Diskuze k SSO, doplnění a schválení
V rámci diskuze Jozef Jančo zejména detailně prošel s přítomnými jednotlivé aktivity v rámci
samostatných specifických cílů. K žádné z aktivit nebyly vzneseny připomínky a byly
zástupci samospráv schváleny.
5. Pakt o spolupráci a partnerství – projednání a schválení
Přítomným zástupcům samospráv byl přednesen text paktu o spolupráci a partnerství
připravený zadavatelem projektu.
Po diskuzi byl text na návrhy starostů mírně poupraven na (změněný text tučně):
„My, zástupci obcí v MAS Moravský kras tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na
obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším
cílem je efektivní chod obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s
neziskovým a podnikatelským sektorem v místní akční skupině Moravský kras“.
V této podobě byl text všemi přítomnými zástupci samospráv přijat.

6. Závěr
Petr Revenda poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci na celém projektu.
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