ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS PODHOSTÝNSKA, z. s.
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO
EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Název MAS: Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Místo konání: Loukov
Datum a čas: 24.9.2015, 10.00 hod.

Přítomni:
Za realizační tým projektu včetně externího dodavatele odborných výstupů projektu:

Z cílové skupiny: zástupci obcí MAS, dle prezenční listiny

Zápis:

Program:
1. Prezence účastníků (9:30-10:00 hod.)
2. Úvod, schválení navrženého programu, určení zapisovatele
3. Prezentace dosavadních výsledků projektu (externí dodavatel SMARV)
4. Představení SSO-MAS Podhostýnska
5. Projednání, doplnění a schválení SSO-MAS, facilitace externí dodavatel
6. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství (SMARV, regionální
koordinátor)

7. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým operačním
programům (regionální koordinátor SMS ČR).

8. Aktuální problémy obcí, diskuse
9. Závěr
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Ad 2) Jednání II. Kulatého stolu zahájil starosta Loukova Ing. Zlámal, který přivítal zúčastněné starosty
a starostky a také zástupce subjektů spolupracujících na projektu : SMS ČR (Mgr. Petr Žůrek) a
Univerzity Palackého v Olomouci (Doc. Šaradín).
Zapisovatelkou byla určena Mgr. Eva Kubíčková
Ad 3) Mgr. Žůrek seznámil přítomné s postupem řešeného projektu, jeho podporou a návaznostmi
na aktivity SMS ČR. Dále předal slovo Doc. Šaradínovi, který odprezentoval první výstupy vzešlé
z dotazníkových průzkumů a dalšího zjišťování v územích zapojených do projektu.
Ad 4) Ing. Šarman informoval o zjištěních k jednotlivým tématickým okruhům z území MAS
Podhostýnska. Obecně konstatoval nedostatek strategických projektů pro širší území – několik obcí,
nebo i celá MAS. V oblasti školství je o spolupráci velmi malý zájem – samostatnost školských zařízení
a jejich udržení je pro představitele obcí základním cílem. Odpadové hospodářství má na území
stabilizovaný systém závislý na skládce komunálního odpadu – obce jsou sdruženy v DSO, který
ovlivňuje chod, poplatky i další směřování nakládání s odpady v území. Krizové řízení a
protipovodňová ochrana je opět řešena téměř výhradně individuálně – jednotlivými obcemi –
společné projekty v širším území chybí.
Ad 5) Starostové vzali na vědomí Strategii spolupráce obcí v MAS Podhostýnska a ukládají manažerovi
MAS Podhostýnska jeho nezbytnou finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS
Podhostýnska.
Ad 6) Mgr. Žůrek seznámil přítomné s návrhem znění Paktu o spolupráci obcí a okomentoval jeho
význam.
Znění paktu:
„My, zástupci obcí v MAS Podhostýnska 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 Podhostýnska“.
Starostové schválili znění paktu – 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Ad 7) Mgr. Žůrek a Doc. Šaradín okomentovali vývoj v přijímání finálních metodik jednotlivých
operačních programů. Chybí podpora malých obcí a neziskových organizací, nebo je směřována do
oblastí ve kterých chybí konkrétní projektové záměry. Nastavení programovacího období 2014 – 2020
nabírá zpoždění a jeho směřování na inkluzi, sociální aktivity a zaměstnanost nenachází příliš
pozitivních ohlasů. K tomuto tématu se rozvinula diskuse o smyslu vyjednávání a sběru podnětů a
připomínek. Z diskuse vyplynulo, že úvodní nastavení operačních programů je již dáno, ale
předpokládají se změny po úvodním vyhodnocení čerpání, kde se očekávají problémy. Uvolnění
podmínek a rozšíření možných aktivit by pak mělo být logickým řešením.
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Ad 8) V diskusi k projektu vystoupil starosta obce Rusava pan Škarpich, který upozornil, že dle jeho
mínění se řešený projekt dubluje s projektem SMOČR. Témata jsou stejná, nebo obdobná a řešení
tohoto projektu je tedy podle něj zbytečné. Mgr. Žůrek a Doc. Šaradín oponovali panu starostovi
opětovným vysvětlením cílů projektu, které jsou nastaveny výrazně střízlivěji oproti projektu SMO.
Ve výstupech se počítá s vydáním publikací zaměřených na vzorové projekty a metodiky možné
spolupráce obcí.
Dále byla diskutována komplikovanost podávání žádostí ve všech operačních programech, potřebné
podklady, jejich složitost a množství a opětovně byla zmíněna i komplikovanost umístění
projektových záměrů obcí v běžných rozvojových oblastech do jednotlivých operačních programů.
Bylo konstatováno, že valná většina projektových záměrů obcí aktuálně není operačních programech
zohledněna. Zdá se, že jednotlivá ministerstva se budou snažit vyřešit tento nesoulad
prostřednictvím uvolňováním národních dotačních prostředků. Jejich množství všech nelze očekávat
v dostatečné výši a převis poptávky bude jistě velký.
Ad 9) Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a konstruktivní diskusi a jednání ukončil.

Loukov 24.9.2015
Zapsala : Mgr. Eva Kubíčková
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Pakt o spolupráci a partnerství

„My, zástupci obcí v MAS Podhostýnska 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 Podhostýnska“.

V Loukově 24.9.2015

Ing. Jaroslav Šarman
místopředseda MAS Podhostýnska, z. s.
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