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ZÁPIS Z 2. KULATÉrro sToLU MAS HLINECKo, z.s.

v RÁMCI PROJBKTU oP LZZMAýJAKO NÁSTRoJ SPoLUPRÁCE PRo
EFEKTI\.NÍ crrou ÚŘauŮ CZ.l.0 4 / 4.1.00/86. 00043

Název MAS: Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Místo konání: McÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1. 539 01 Hlinsko
Datum a čas: 23 ' září 2015, 1 5 hodin

Přítomni:

Za realizační tým Projektu včetně externího dodavatele odborných výstupů projektu:

Ing. olga ondráčková

Ing. Lenka Juklová

Bc. Hana Rouhová

Mgr" Tomáš Chmela

PhDr. oldřich Cepelka

Ing. Stanislav Jáger

Z cílové skupin)': 13 zástupců obcí MAS Hlinecko, z.s., dle prezeněnilistiny

Program:

1. Úvod, schválení navrženého proglamu' určení zapisovatele a ověřovatele

2. Prezentace dosavadních rnýsledků projektu, představení Dodatku Strategie spolupráce
obcí

3. Projednání, doplnění a schválení Dodatku Strategie spolupráce obcí
4, Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství

5. Aktuality z nových operačních programů _ představení 
''skript..k novým operačním

programům Aktuální problémy obcí

6. Závěr

Zápisz

l. Hana Rouhová, manažerka projektu přivítala všechny přítomné zástupce obcí ataké
hosty: Tomáše Chmelu, tajenrníka SMS ČR a zástupce Ze ZpÍacovatelské firmy TIMA
Liberec oldřicha Čepelku a Stanislava Jágra. Následně přednesla pfogram jednání

Projekt.,MAS jako nástro1 spolupráce obcí pro efektivníchod Úřadů'.
cz 1.04t4.1 00/86 00043

Tento projektje spoIufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republikv
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druhého kulatého stolu, jako zapisovatelku pověřila Lenku Juklovou, druhou
manaŽerku projektu a jako ověřovatel zéryisu byl určen pan Jan Břeň, starosta obce
Holetín. K návrhu proglamu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.

2. Po úvodu následoval aprezentace dosavadních výsledků projektu a představení Strategie
spolupráce obcí. Stanislav Jáger seznámil přítomné se studií ',MAS JAKO NÁSTRoJ
SPOLUPRÁCE PRo EFEKTIVNÍ cHoo ÚŘADŮ.., která mapuje současný stav
výkonu veřejné správy obcí a formy spolupráce v regionu. Y prezentaci představil 72
MAS zapojených do projektu a připomněl pět zák|adních projektových témat
(regionální školství, odpadové hospodářství, doprava a veřejná dopravní obsluŽnost'
zaměstnanost, protipovodňová opatření jako součást krizovéh o Ťízení), ze kterých si
každá MAS měla vybrat tři k podrobnějšímu vyhodnocení. Představil metodiku
spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy
a její aplikace do strategie rozvoje každ'é zapojenéMAs. Hovořil i o koncepčním návrhu
legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech CR
na základě spolupráce obcí týkající se přímo regionálního rozvoje ve všech oblastech.
Na závěr byly představeny příklady dobré pIaxe z novépublikace ,,Jak Se vám líbí náš
venkov?.., která v průběhu kulatého stolu kolov ala mezi starosty. Výisk obsahuje
příklady dobré praxe jiŽ rea|izovaných projektů a inspirativ nitématapro spolupráci obcí
nejenom naúzemí naší republiky. Publikace byla slavnostně pokřtěna na výstavě Země
Živitelka v Českých Budějovicích. Distribu ovánabude především v rámci záv&ečnÝch
konferencí a workshopů, kteró proběhnou v měsících říjnu a listopadu 2015.

3. V další části představila Hana Rouhová Dodatek strategie spolupráce obcí Místní akční
skupiny Hlinecko, z. S., představila blíže potřeby uzemi dle vybraných témat
spolupráce: regionální, školství, zaměstnanost a sociální oblast, sníŽení administrativní
zátěže obcí a řešení protipovodňových opatření. Přítomní starostové byli seznámeni
s hodnocením a připomínkami k dodatku, které budou do Dodatku zapracovány nejdéle
do další Valné hromady MAS, kde bude dodatek odsouhlasen a schvále n. Ze strany
starostů nedošlo k Žádnému dalšímu návrhu na doplnění do Dodatku strategie
spolupráce a všichni přítomní ji vza|i na vědomí. Po prezentaci Dodatku byli přítomní
starostové požádáni o vyplnění evaluačního dotazníku, Ve kterém hodnotili
srozumitelnost, průběh azávěry projektu pro zpětnou vazbu, aby spolupráce mohla
kvalitně pokračovat.

Projekt.'MAS jako nástro,j spoIupráce obcí pro efektivní chod úřadů''
c2.1 04/4 1 00/86 00043

Tento pro.jekt je Spolufinancován Evropským sociá|ním fondem a Státním rozpočtem Ceské repubIikv
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Dále byl představen, projednán a schválen Pakt o spolupráci a partnerství. Tajemník
SMS Tomáš Chmela průběŽně informoval o konkrétních projektech, které se podařilo
rca|izovat' Vyzdvihl také roli MAS jako zprostředkovatele dotací v regionu, který můŽe
zároveň projekty koordinovat a poskytovat konzultace. olga ondráčková poděkovala
přítomným za ptůběžnou aktualiz aci zásobníku připravovaných projektů a za jejich čas
při monitoringu výkonu veřejné správy v jejich obci.

Tajemník SMS Tomáš Chmela v krátkosti představil daIší zvýstupů projektu - skripta
,,operační proglamy 2014-2020 V kostce.., které zástupci obcí obdrží na podzimním
workshopu v Aldisu v Hradci Králové dne 18. 11 , 2015.
V závěru jednání se debatovalo nad aktuálními problémy obcí. oldřich Čepe1ka hovořil
o tom, co všechno mohou dělat obce na platformě MAS, o rozdí|ných pohledech,
aktivitách a činnosti mezi MAS' o dlouhodobém plánování, ve kterém může MAS
přinést vŽdy hodnotu navíc.

7, Na závěr rea|izátoŤi kulatého stolu poděkovali všem přítomným zaúč,ast a oficiálně
ukončili iednání.

Zapsa\a: Ing. Lenka Juklová

ověřovatel zápisu: Jan Břeň' starosta obce Holetín

Předseda MAS Hlinecko, z. s.: Ing. Martin Pavliš
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Projekt . t"4AS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivnÍ chod úřadů..
cz 1.04t4.1 00/86 00043

l.eIto pl.Jekt]e spolufinancován Evropským sociá|ním fon<-lem a státním rozpočtem České republikv
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Výpis usnes-ení:

Usnesení č" 01/2015

Přítomní Starostové obcí z tnemi Místní akční skupiny Hlineck o, z. s. berou na vědomí Strategii
spolupráce obcí vMístní akční skupině Hlinecko' Z. s, a ukládají manažerce Haně R.ouhové
jeho nezbytnou finalizaci před schválením výkonným orgánem Místní akční skupiny Hlinecko,
z" s.

Usnesení č.2120|5

Přítomní starostové obcí z územi Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. schvaluj í znění Paktu
spolupráce a paftnerství v Místní akční skupině Hlinecko' Z. S. V následujícím zněni:

,,My, zástupci obcí v Místní akční skupině Hlinecko, z' s. tímto deklarujeme, že budeme
spolupracoval na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie
spoluprdce obcí. ]Ýaším cílem je zlepšení cltodu obecních a městslých úřadů a vzójemné
partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelslEm sektorem v Místní akční skupině
Hlinecko, z. s.".

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrže| se O

Předseda MAS Hlinecko. z. s.: Ins. Martin Pavliš
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Plo1ekt . MAS jako nástroj spoIupráce obcí pro efektivní chod Úřadů.'
czj 04t4 1.00/86.00043

Tento pro1ektje spoIufinancován Evropským sociá|ním fondem a státním rozpočtem České repubIiky
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