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ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY  

V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTORJ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD 

ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

 

Místo konání:  MAS Moravská brána, z.s. - Radslavice 

Datum a čas: 26. 02. 2015, 17,00 hod. 

 

Přítomní:   

Za realizační tým projektu: ing. Martina Zdráhalová, Bc. Vendula Hluzinová, Hana Nehybová 

Z cílové skupiny: 28 starostů obcí MAS Moravská brána,z.s. viz prezenční listina 

 

Zápis: 

Zahájení Kulatého stolu provedla p. Hluzinová přivítáním přítomných a uvedla místopředsedu SMS p. 

Mgr. Tomáše Chmelu a regionálního zástupce p. Michala Hlavatého. Dále se ujal slova p. Mgr. 

Chmela, který představil starostům projekt "MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů", 

tj. co SMS ČR nabízí starostům (hlavně malých obcí). Partnerem je i MAS Moravská brána. Na počátku 

i v průběhu prezentace bylo zdůrazněno, že realizační tým nebude dublovat dotazy starostům již 

položené, a údaje, které již má, bude pouze doplňovat o věci doposud neřešené. P. Chmela 

v prezentaci akcentoval téma zaměstnanosti a podpory podnikání, což doplnila V. Hluzinová 

informací, že toto téma je již částečně řešeno v předcházejícím projektu s jiným zadavatelem a 

v tomto se na dané téma bude navazovat.  

 

Byly představeny tři zvolené okruhy témat – teze, které si realizační tým vybral ke zpracování – 

Školství, Zaměstnanost a Krizové řízení. První dvě z témat se budou doplňovat o dílčí informace, ke 

třetímu byli starostové požádáni, aby se vyjádřili. Diskuse se však obrátila jiným směrem a v debatě 

padaly níže uvedené tipy a myšlenky.  

 

V průběhu prezentace byla možnost dotazů: 

 p. Bc. Šulák: jestli by bylo možné přenést na obce silniční a stavební úřady - z důvodu 

náročnosti agendy těchto úřadů toto nebude průchodné. 

 p. Bc. Šulák: na katastru obce převést pozemky státu do vlastnictví obcí - na tento dotaz nelze 

nyní kompetentně odpovědět. 

 p. Mikulík Antonín: v malých obcích krachují obchody, bylo by možné z úřadů práce dotace 

na mzdy prodavaček, ostatní by si obce uhradily (režie); bude dále řešeno v okruhu 

Zaměstnanost. 

 p. Mikulík Josef: tato situace je stejná i u místních pohostinství; bude dále řešeno v okruhu 

Zaměstnanost. 

 Názor většiny starostů: dlouhodobě podpořit solidaritu měst s obcemi (hlavně menšími) 
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Zástupci obcí byli vyzvání, aby se promysleli vhodné poznámky, problémové tipy a požadavky týkající 

se doposud nezpracovávaného tématu Krizové řízení a aby své myšlenky zaslali kontaktním osobám 

kanceláře MAS do pondělí 2. 3. 2015, bohužel nikdo z oslovených této možnosti v daném termínu 

nevyužil.  

 

Po prezentaci byli přítomni starostové vyzváni k diskuzi nad zvolenými tématy a možnostmi 

spolupráce obcí v rámci MAS Moravská brána a také co by mohla MAS Moravská brána pro obce 

udělat, případně DSO Moravská brána. Přítomní starostové hovořili o problémech v oblasti nakládání 

s odpady, školství, sociální potřebnosti, v oblasti nakládání s vodami i bezpečnosti práce, které je 

účelné řešit společně. 

 

V závěru setkání byli zúčastnění informování o celkovém nejasném výhledu, která z nyní existujících 

(MAS) nebo vznikajících (DSO) sdružujících struktur v následujících letech získá více kompetencí  

a větší podporu i politickou. Proto je nutná připravenost obcí na obě varianty (MAS i DSO), což 

koresponduje se dvěma projekty, do nichž se území zapojuje.  

 

 

Fotodokumentace: 

 






