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zÁprs ZKIJLAIÉHo sToLU PRo STARoSTY

v nÁucr PRoJEKTU oP LZZlnAyJAKo NÁsrRor spor,upnÁcE PRo
EFEKTIvNÍ crroo ÚŘaoŮ CZ.1.04 4.1.00/86.00043
t

Místo konání: ucÚ Hhnsko, Poděbradovo náměstí 1, velká zasedacímístnost v přízemí
Datum a čas: 27. I.2015.16

-

19h

Přítomní:
Za r ealizaění Úm

pr oj

ektu:

olga ondráěková _ manaŽerka MAS Hlinecko, z.

- MAS Hlinecko, z. s.
Kateřina Sedlaková _ MAS Hlinecko.

s.

Hana Rouhová

Lenka Juklová _ MAS Hlinecko' z.

z. s.

s.

Martin Pavliš - předseda MAS Hlinecko, z.

s.

Hosté:

Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR
Jan Sedláček, místopředseda SMS ČR a starosta obce Křižrínky

Z cílovéskupin}': 11 starostů obcí MAS Hlinecko' z.

s.

omluveni: starosta města Hlinsko a 3 starostové z obcí Trhová Kamenice' Holetín' Miřetice

Program:

1. Přivítání
2. Seznámení s dosavadními výsledky
3. Diskuze

projektu a budoucností projektu

Zápis:

1.

lng. Martirr PavliŠ.iako předseda Místníakčnískupiny lllinecko. Z. S. (dále jen MAS)

přivítal všechny př{1omné Stafosty a také hosty Mgr. Tomáše Clurrelu. tajernníka SMS

ČR a pana Jana Sedláčka. místopředsedu SMS

2.

a starostu obce KřiŽárrky'

Zástupci projektového týmu seznámili starosty

územíMAS"

s popisen.r

s

dosar,'adni6i 1'ýsledky projektrr na

výběru témat spolupráce. kde z pěti pilotních témat byla

v.vbrána tři ne.idťlleŽitě.iší a to na územíMAS Hlinecko:
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Zatněstnanost

Regionální Školství
Protipovodňová opatření jako součást krizové1ro r-ízerrí

Tomáš Chmela. ta.iemníL SMS

Čn. seznámil

přítomné starosty s dalšímprůběhem

projektr-: a aktualitami z oblasti veřejné sprár'y,, které se rýkají menŠíchobcí.

Jarr Sedláček. místopředseda
a také koncepci

3.

SMS předstal,il praktické pozr.iatk.v z pohledu

starost1, obce"

Rok r' obci.

7'ávěr setkárrí byl věrror.án spoiečrrédiskrrzi mezi starosty a zástupci SMS, kcle získal

reaiizačni týrn představlr o dosavadní ilror.ni spolrrpráce obcí a MAS. Starostové se
ry.jádřili k největšírn překáŽkánr ve r'Ýkonu veřejné správy v obcíclr a vzájenrnou
kornunikací se snažili najít cestll, jak r1,to probiémy etěktivně odstranit

i

s

pomocí

aktivit místrríakčnískupirry.

Mezi

.

nej Častěj i zn: i ňor'arré pro

b

l

én-ry patři

l'v

:

Velký lárůst administrativy v posledních letech {pro sanrotnou administrativu není
čas na terénnípráci a komunikaci s občan1').

r

Legislatir,ní nezakotvení povi*nosti předat Íunkci u StaroSty

po

r-rkončení

volebního období.

r

Prablémy s el-ektivrrínr vyuŽitím tzv. r.eřejně prospěŠných prací - na jedrré straně
potřeby

i

clrut. obce zaměstnat sezónně pracoviríky na

problérny s výběren zaměstnanců

z

VPP' na

straně drrrlré

předioŽeného seznamu uchazečúz Úřadu

práce' Např. zanrěstnance. se"kterym byla obec v mirrulóm roce spokojetra. nemůŽe

opět zanrěstnat v dalŠímroce. (Někteři zaměstnanci nechtějí pracovat, poŽívají
alkohol y ptacovní době. obdrŽi oclrr.arrné ponrťlcky a prodají je nebo si seŽerrou

.

rozhodnutí o dočasnépracovní neschopnosti' která trvá i několik týdnů apod.)
Starostové se slrodli, Že jsorr rnálo chráněni za svá rozhodrrutí. kd-v- neclrtěně vlastní

vinou Zaponlenou poslat např. nějaké hlášení a obec poté mr'rsí platit sankce apod.

Uvítali by vytvoření rrějakého pťoglamu rrebo databáze.kÍetá by je upozorňovala
na důleŽitéternríny poslání rúzných dokr"rrrrentů apod. Pan Sedláček starostťtn-t
doporučil' ab-v si zřídili po.iištění odpovědnosti za rozhodnutí StarostY a účetní.

.
o

V jeho obci si toto pojiŠtěnízařídil a je s ním spokojen.

Velká adrninistrativní zéú"ěŽpii Žádáni o dotace.
Katastrotální stav nabídky dotačních titr'rlů EU pro malé obce v období 2014-2a20.
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