
 

Pro jek t  „MAS jako nás t ro j  spo lup rác e obc í  p ro  e fek t i vn í  chod ú řadů“  

CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS MORAVSKÁ BRÁNA 

V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTORJ SPOLUPRÁCE PRO 

EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

 

Název MAS: MAS Moravská brána 

Místo konání: Sušice 

Datum a čas: 8.9.2015, 17:00 hod  

 

Přítomni:   

Za realizační tým projektu včetně externího dodavatele odborných výstupů projektu: Bc. Tomáš 

Šulák, SMARV 

Z cílové skupiny: zástupci obcí MAS, dle prezenční listiny 

 

Zápis: 

 
1. Předseda MAS Moravská brána Ing. Dokoupil, CSc. přivítal přítomné zástupce obcí, seznámil 

přítomné s programem jednání, který byl schválen, a předal slovo p. Gibalovi, starostovi obce 
Sušice, který všechny přivítal v obci. Zapisovatelem byla určena p. Nehybová – administrativní 
pracovnice MAS, ověřovatelem zápisu pak Jana Skopalová – starostka obce Lhota. 

2. Bc. Tomáš Šulák za SMARV seznámil přítomné starosty se stavem projektu Efektivní chod 
úřadů, který se dostal do závěrečné fáze. Dále je informoval o dalších výstupech projektu 
zpracovaných odborným týmem. Starostové obdrželi brožuru „Jak se Vám líbí náš venkov – 
příklady dobré praxe“.  Zároveň p. Šulák předběžně představil stručná „skripta“ zpracovaná ze 
strany SMS k novým operačním programům (viz povinný bod programu č. 5) Tato budou 
následně rozeslána spolu se zápisem ze kulatého stolu.  

3. Ing. Martina Zdráhalová, manažerka projektu ECHÚ v území MAS Moravská brána představila 
přítomným obsah Strategie spolupráce obcí MAS Moravská brána a návrh úprav SCLLD 
s ohledem na pokrok v rozvoj konceptu hlubší spolupráce obcí v regionu. Komentáře 
k dokumentu ze strany přítomných starostů byly spíše v podobě doplňujících dotazů 
neměnících samotný dokument. Znění SSO MAS Moravská brána bylo přítomnými starosty 
schváleno.  

4. Přítomným byl představen Pakt o spolupráci, tito jej schválili v navrženém znění.  
5. Představení „skript“ – viz výše bod 2. 
6. Aktuální problémy obcí jsou diskutovány opakovaně. Jedná se v současnosti zejména o téma 

odpadového hospodářství v malých obcích MAS, které podněcuje iniciativu ke zřízení pozice 
odpadového manažera při nově vznikajícím DSO. Dále se jedná o oblast informování zástupců 
obcí o změnách v legislativě, drobné dotazy k veřejným zakázkám a s nimi souvisejícími 
výběrovými řízeními realizovanými v jednotlivých obcích. V oblasti zaměstnanosti je 
diskutováno vytvoření pracovní čety na platformě sociálního podniku zřízeného uskupením 
obcí nebo samotným DSO, přičemž tato pracovní četa bude mít za úkol řešit lépe péči o obce 
na základě zakázek jednotlivých obcí zadaných tomuto podniku. Neméně důležité je společné 
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vyjednávání s ÚP ohledně sdělování jmen volných uchazečů dle obcí.  Zástupci obcí se dále 
zajímají o možnou podporu malých podnikatelů, která bude umožněna pouze prostřednictvím 
MAS v rámci financí plánovaných v alokaci PRV. Mezi starosty dále začínají zaznívat otázky ke 
KPÚ a jednání se Státním pozemkovým úřadem.  

7. Přítomní byli informování o evaluačním dotazníku k projektu, tento byl všemi vyplněn a 
odevzdán zástupci externího dodavatele (SMARV)  

8. Závěr kulatého stolu proběhl v pozitivním duchu, kdy starostové vzali na vědomí fakta zjištěná 
v projektu a uvítali navržená řešení. Všichni zúčastnění jsou si vědomi nutnosti koncepčního a 
dlouhodobě konzistentního řešení definovaných problémů. K takovému jsou v SSO Moravská 
brána navrženy patřičné cesty a budou-li postupně dále vykonávány navržené kroky, bude se 
situace v území ubírat k lepšímu.  
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Výpis usnesení: 

Přítomní starostové obcí z území MAS Moravská brána berou na vědomí Strategii spolupráce 

obcí v MAS Moravská brána a ukládají manažerovi  MAS Moravská brána jeho nezbytnou 

finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS Moravská brána. 

 

Přítomní starostové obcí z území MAS Moravská brána schvalují znění Paktu spolupráce a 

partnerství v MAS Moravská brána v následujícím znění:  

„My, zástupci obcí v MAS Moravská brána 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 Moravská brána“.  
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Fotodokumentace: 
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