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ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS ORLICKO 

V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO 

EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 (dále jen projekt) 

 

Název MAS: ORLICKO, z.s. 

Místo konání: České Libchavy, restaurace Habřinka   

Datum a čas: 22. 9. 2015, 10:00 

 

Přítomni:   

Za realizační tým projektu včetně externího dodavatele odborných výstupů projektu:  

PhDr. Oldřich Čepelka, Tima Liberec 

Ing. Tomáš Vacenovský, MAS ORLICKO, z.s. 

Čestmír Dadák, MAS ORLICKO, z.s. 

RNDr. Daniel Dušek, MAS ORLICKO, z.s. 

 

Z cílové skupiny: zástupci obcí MAS, dle prezenční listiny 

 

Zápis: 

Na začátku přítomné zástupce obcí přivítal manažer projektu za MAS ORLICKO Tomáš 

Vacenovský. Představil rovněž Oldřicha Čepelku z firmy Tima Liberec – externího 

dodavatele odborných výstupů projektu.  

Ad 1 

T. Vacenovský navrhl schválit následující program: 

1. Schválení navrženého programu, určení zapisovatele a ověřovatele 

2. Prezentace dosavadních výsledků projektu, představení Strategie spolupráce obcí 

3. Projednání, doplnění a schválení Strategie spolupráce obcí 

4. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství 

5. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým programům 

6. Aktuální problémy obcí 

7. Závěr 

 

Navržený program byl schválen všemi hlasy.  

 

Jako zapisovatel navrhuje T. Vacenovský svoji osobu, jako ověřovatele zápisu je navržen P. 

Mareš (Č. Voda).  

 

Osoby zapisovatele a ověřovatele byly schváleny všemi hlasy.  
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Ad 2 

 

O. Čepelka představil roli Timy Liberec jako externího dodavatele odborných výstupů 

projektu (spolu se Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, o.p.s. – dále jen SMARV). 

Tima konkrétně zpracovala odborný posudek na téma zaměstnanost.  

 

Byly představeny hlavní výstupy projektu: 

 Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh efektivnějšího 

výkonu 

 Metodika spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a 

samosprávy a její aplikace do strategie rozvoje každé zapojené MAS 

 Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a 

menších městech ČR na základě spolupráce obcí v rámci MAS 

 Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR i EU 

 

Jedním ze závěrů provedených průzkumu byla skutečnost, že strategie MAS často vůbec 

neobsahovaly oblast spolupráce obcí. 15% MAS nemělo tuto tématiku ve strategii vůbec 

zahrnutu. Také díky projektu se tato situace mění k lepšímu. O. Čepelka konstatoval, že 

v rámci MAS ORLICKO mnoho aktivit v oblasti spolupráce již funguje dlouhodobě a 

přirozeně a v rámci Strategie spolupráce obcí (dále jen SSO) byly tyto skutečnosti pouze 

shrnuty.  

 

Dále byla představena projektem řešená témata: 

• Regionální školství 

• Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení  

• Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

• Odpadové hospodářství 

• Zaměstnanost 

 

Největší míra spolupráce byla v zapojených MAS identifikována v tématu odpady, nejnižší 

pak v oblasti zaměstnanosti.  

 

O. Čepelka dále představil 5 návrhů změn legislativy, jež byly iniciovány aktéry projektu. 

Jedná se o změnu zákona o veřejných zakázkách (otázka upřednostnění místního subjektu), 

zákona o obcích, zákona o podpoře regionálního rozvoje, změnu zákona o odpadech a návrh 

na doplnění věcného návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Místní akční skupiny 

v současné době nejsou nikde legislativně zakotveny. L. Skalický (Výprachtice) k zákonu o 

veřejných zakázkách připomněl, že na odborné diskusi, které se starostové účastnili, bylo 

upřednostnění místního subjektu považováno za diskriminační. J. Votrubec (Bystřec) a P. 

Helekal (D. Čermná) se dotazovali, do jaké hodnoty zakázek by upřednostnění místního 

subjektu bylo možné. Zatím je vše v jednání. J. Dušek (Hnátnice) zdůraznil, že je třeba 
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podporovat každou snahu, která by vedla ke zjednodušení celého systému. P. Helekal doplnil, 

že je třeba počítat s delším časovým obdobím, než se dostaví výsledky spolupráce. Cílem 

spolupráce obcí je úbytek agend - zvláště pak na menších obcích – a profesionalizace jejich 

výkonu.  

 

Nakonec byla představena publikace „Jak se Vám líbí náš venkov?“ – příklady dobré 

spolupráce obcí v MAS. Tato publikace bude zástupcům obcí distribuována na závěrečném 

workshopu projektu pro starosty 16. října (případně pro nezúčastněné poté v území MAS).  

 

Z příkladů dobré praxe byly prezentovány: 

 Vzdělávání – projekt WOSA - Výchovou a vzděláváním k občanské společnosti 

(Sdružení obcí Sedlčanska) 

 Zaměstnanost – koncept sdílené pracovní čety (MAS Brdy – Vltava)  

 Odpady – založení svazku obcí, resp. později s.r.o. pro nakládání s odpady (MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu) 

 Doprava – provozování železnice Desná (MAS Šumperský venkov)  

 

Ad 3 

T. Vacenovský přítomným připomněl vybraná témata akcentovaná MAS ORLICKO v rámci 

řešení projektu. Jednalo se o školství, protipovodňová opatření a dopravu. Rovněž shrnul 

zásadní milníky projektu (kulatý stůl č. 1, workshop pro starosty „Evropské fondy po lopatě“, 

dílčí výstupy a analýzy pro tvorbu SSO).  

SSO je klíčovým výstupem projektu z území MAS. Popisuje dosavadní spolupráci a navrhuje 

také budoucí aktivity (včetně akčního plánu realizace opatření na léta 2016 – 2018) na poli 

spolupráce obcí a MAS.  

SSO MAS ORLICKO obsahuje 3 specifické cíle: 

1. Posílit diskusi a intervence zaměřené na problematiku regionálního školství  

2. Zlepšit vybavenost regionu pro rozvoj lokální cyklodopravy a zvýšit 

bezpečnost dopravy 

3. Posílit informovanost o problematice protipovodňových opatření 

 

Starostové všech 57 obcí a měst měli k dispozici SSO předem pro možnost jejího 

prostudování a případného připomínkování obsahu či doplnění. Doplnění požadoval J. Dytrt 

(Žamberk) – opravu jména ředitele ZŠ Žamberk, 28. října a doplnění počtu zaměstnanců 

úřadu (ORP Žamberk). Tyto údaje budou doplněny před schválením SSO Radou MAS, které 

proběhne 24. 9. 2015.  

 

Další připomínky k obsahu a podobě dokumenty nebyly z řad přítomných zástupců obcí 

vzneseny. Bylo tedy přistoupeno ke schválení SSO. Navržené usnesení bylo následující: 
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Usnesení č. 1: 

„Přítomní starostové obcí z území MAS ORLICKO berou na vědomí Strategii spolupráce obcí 

v MAS ORLICKO a ukládají manažerovi Tomáši Vacenovskému jeho nezbytnou finalizaci 

před schválením výkonným orgánem MAS ORLICKO“ 

 

Usnesení bylo odsouhlaseno aklamací v navrženém znění.  

 

Ad 4 

V dalším bodě představili. T. Vacenovský a O. Čepelka tzv. Pakt o spolupráci a partnerství.  

Tato deklarace je také jedním z výstupů projektu. T. Vacenovský přednesl návrh usnesení: 

 

Usnesení č. 2: 

Přítomní starostové obcí z území MAS ORLICKO schvalují znění Paktu spolupráce a 

partnerství v MAS ORLICKO v následujícím znění:  

„My, zástupci obcí v MAS ORLICKO, z.s. 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 MAS ORLICKO, z.s.“.  

Usnesení bylo odsouhlaseno aklamací v navrženém znění.  

 

Ad 5 a 6 

 

Přítomným starostům představili zaměstnanci MAS ORLICKO novinky v operačních 

programech. Důraz byl kladen na programové rámce implementované prostřednictvím CLLD 

(OP Zaměstnanost, IROP, PRV). Zmíněn byl rovněž program TECHNOLOGIE pro 

mikrodponiky – vyhlášená výzva OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a také 

běžící výzva z PRV (zemědělství, lesnictví).  

 

Představena byla také „skripta“ k novým operačním programům. Starostům budou zaslána 

v pracovní verzi elektronicky a později distribuována fyzicky.  
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Výpis usnesení: 

Usnesení č. 1: 

„Přítomní starostové obcí z území MAS ORLICKO berou na vědomí Strategii spolupráce obcí 

v MAS ORLICKO a ukládají manažerovi Tomáši Vacenovskému jeho nezbytnou finalizaci 

před schválením výkonným orgánem MAS ORLICKO“. 

Usnesení bylo odsouhlaseno aklamací v navrženém znění.  

 

Usnesení č. 2: 

Přítomní starostové obcí z území MAS ORLICKO schvalují znění Paktu spolupráce a 

partnerství v MAS ORLICKO v následujícím znění:  

„My, zástupci obcí v MAS ORLICKO, z.s. 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 MAS ORLICKO, z.s.“.  

Usnesení bylo odsouhlaseno aklamací v navrženém znění.  

 

 

V Žamberku 24. 9. 2015 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Vacenovský 

Zápis ověřil: Ing. Petr Mareš, Ph.D.  
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Fotodokumentace: 
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