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: Paskov – Komunitní centrum
Datum a čas: 26. února 2015, od 10:30 do 14:30
Přítomní:
Za realizační tým projektu:
Mgr. Tomáš Chmela - manažer projektu za centrální realizační tým
Ing. Miroslav Lysek – manažer projektu za MAS Slezská brána
Rostislav Kožušník – manažer projektu za MAS Slezská brána
Bc. Hana Nevrlá – manažerka projektu za MAS Slezská brána
Z cílové skupiny:
7 starostů obcí MAS Slezská brána
(+ jeden místostarosta, manažer MAS Slezská brána
(blíže viz prezenční listina – příloha č. 1)
MAS Slezská brána se skládá z území 9 obcí
(potřebný počet účastněných je 7 starostů – byl splněn)
Zápis:
Zápisem byl pověřen za manažery zapojené do projektu Ing. Miroslav Lysek a jeho kontrolou
(ověřením) p. Rostislav Kožušník.
Průběh kulatého stolu odpovídal bodům programu, které byly uvedeny v pozvánce (příloha č.
1. Prezentace projektu SMS a Sdružení místních samospráv
Mgr. Chmela seznámil krátce přítomné s obsahem a cílem projektu a přítomni manažeři MAS
Slezská brána naopak upozornili na specifickou situaci území MAS, kdy toto území je zcela
totožné s územím jediného svazku obcí, kterým je Region Slezská brána (dále také RSB).
Počet obcí tohoto svazku je navíc poměrně malý – jde o devět obcí. Regionální
strukturovanost je proto velmi jednoduchá a lze ji dle manažeru MAS považovat za výhodu.
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Důkazem bylo i vlastní jednání, které v počtu 7 starostů, dvou manažeru projektů za MAS,
manažera projektu z CRT a jednoho hosta (manažera MAS Slezská brána) vytvořilo téměř
„rodinnou“ atmosféru jednání. Ta je v RSB přitom obvyklá.
2. Diskuse k tématům:
2. 1. Regionální školství
Regionální školství je v regionu Slezská brána tématem, kterému je věnována dlouholetá
pozornost, a to již před vznikem místní akční skupiny ze strany svazku obcí. MAS byla
založena v r. 2012 a svazek obcí již v r. 1999. Svazek obcí se v rámci této oblastí snaží
především formou vědomostních soutěží s regionální tématikou vytvářet u dětí znalost území,
ve kterém žijí. To je předpoklad jejich pozitivního vztahu k regionu, především ke „své“ obci
a tím i předpoklad aktivního přístupu k řešení lokálních problémů. Příkladem je v současné
době probíhající projekt zavádění výuky regionálního přírodopisu do místních základních
škol, na kterém se ZŠ podílely již ve fázi přípravy a dále se na ni bude podílet i Dům děti a
mládeže Vratimov.
Pro jiné dobrovolné svazky obcí, popř. pro MAS je tato oblast v RSB v podstatě zdrojem
příkladů dobré praxe.
Místní akční skupina zde může pomoci jednotlivým obcím, svazku obcí i školským zařízením
hledat cestu k profinancování jejich projektů.
Byl rovněž připomenut zájem rozvíjet základní školství s větší akcentem na získávání
praktické řemeslné zručnosti. K tomu by bylo možno využít z nových operačních programů, a
to pro realizaci jak „měkkých“ tak „tvrdých“ projektů.
2. 3. Doprava a dopravní obslužnost
Jde o poměrně složitou problematiku jak z technického hlediska, tak z hlediska stanovení
podílů obcí na nákladech firem provozujících veřejnou dopravu. Mgr. Chmela upozornil na
příklady, jak je toto financování řešeno v jiných krajích. Např. v krajích Pardubickém a
Vysočina obce tyto poplatky neplatí. Doporučil požadovat po kraji rozbor poplatků
požadovaných po obcích.
Bylo dohodnuto, že problém bude projednán na zasedání starostů RSB v dubnu 2015, na které
bude přizván zástupce firmy UDIMO – p. Širc (tel. 734 806 367).
Starosta Šenova uvedl také záměr a důležitou potřebu vybudování cyklostezky mezi
Havířovem a Ostravou, která by sloužila mimo jiné i k dopravě do zaměstnání a byla tím
pádem v souladu s požadavky operačních programů nového programového období EU (2014
– 2020).
Protože jde o relativně velký projekt týkající se cílové skupiny měst s celkovým počtem okolo
0,5 mil. obyvatel (součet obyvatel Ostravy, Havířova a Šenova), bylo navrženo, aby byl
přednesen jako námět k řešení na stále regionální konferenci. Jejím členem je za Spolek pro
obnovu venkova p. Kožušník (zároveň předseda programového výboru MAS Slezská brána).
Ten přenesení problémů na půdu stálé regionální konference přislíbil. Rovněž slíbil, že jí
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projedná s koordinátorem cyklodopravy v Ostravě – Ing. Krejčím, popř. že zprostředkuje
jednání mezi ním a starostou Šenova – Ing. Blažkem.
Starosta Sviadnova – p. Řeha připomenul potřebu reklamace cyklostezky Ostrava – Beskydy
– místy zvlněný povrch a nebezpečí úrazu.
Celkově je možno uzavřít problematiku tématu „doprava“ potřebou řešení mnohých problémů
společným postupem vůči dopravním firmám, kraji, úřadům atd., což se nabízí řešit právě
přes společný zastřešující subjekt, kterým pro tento účel může být jak svazek obcí tak MAS
nebo její celokrajská síť.
2. 3. Zaměstnanost
Podle posledních statistik úřadu práce je situace v RSB momentálně v porovnání s krajem i
celou ČR příznivá. Na druhé straně může jít o dočasný stav, kdy útlumy v těžebním průmyslu,
popř. v hutnictví nebo těžkém strojírenství opět zvýší počet nezaměstnaných a zároveň těžko
zaměstnatelných osob.
Specifickým problémem je také struktura nezaměstnaných. Jejich velkou část tvoří
nezaměstnaní se skupin handicapovaných osob na trhu práce – tj. matky s dětmi do 15 let,
absolventi, nezaměstnaní nad 50, resp. 55 let a také osoby se zdravotními omezeními. Jde
tedy o skupiny, jejichž zaměstnání je za stanovených podmínek úřadem práce dotováno.
Při vytváření nových pracovních míst je proto vhodné vzít v úvahu i tuto možnost – tj. ve
spolupráci s úřadem práce ověřit, zdali není v jeho evidenci nezaměstnaný s některé
s uvedených handicapovaných cílových skupin.
Jako strategický cíl v RSB je možno považovat snahu o tvorbu pracovních příležitosti
vycházejících s lokálních zdrojů – např. v rámci rozvojových aktivit spojených s revitalizaci
zámeckého areálu v Paskově. Právě to jsou aktivity blízké možnostem realizování s pomoci
místní akční skupiny.
3. Překážky ve výkonu veřejné správy v obcích a možná pomoc MAS při jejich řešení
Zde bylo konstatováno, že jde o poměrně těžko „uchopitelný“ problém. Vše je ovlivněno
lidmi a jejich přístupem k výkladu zákonů a k hledání řešení v rámci konkrétních situací.
V případě zjištění systémových chyb v zákonech je možno toto řešit přes MAS nebo přes
celostátní organizace sdružující zástupce municipalit (SMS, SMO, SPOV) ve smyslu
podávání připomínek k navrhovaným zákonům.
Konkrétně byly jako náměty uvedeny (v návaznosti již na zpracovaný materiál „Monitoring
problémových aspektů veřejné správy“):
-

Zřízení bezplatné help-line právní pomoci pro výklad ustanovení nového občanského
zákoníků
Odstranění diskriminace obcí při jejich snaze o narovnání majetkových vztahů
k pozemkům, které jsou pod jejich cestami nebo budovami a patří do vlastnictví jiných
subjektů
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4. Diskuze
Tento bod sice jako samostatný neproběhl, ale lze konstatovat, že celý průběh „kulatého
stolu“ měl charakter diskuse a v podstatě brainstormingové atmosféry.
5. Společný oběd
Po ukončení jednání byli všichni pozvání na společný oběd.

Zapsal:
Ing. Miroslav Lysek (manažer projektu za MAS Slezská brána) 26. 2. 2015
Připomínkoval:
Rostislav Kožušník (manažer projektu za MAS Slezská brána) 27. 2. 2015

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Pozvánka
3. Foto – 5x
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