Zápis z jednání Platformy Efektivní meziobecní spolupráce – administrativní kapacita malých obcí“
Datum jednání:

7. 5. 2015

Místo jednání:
Přítomni:

Svaz měst a obcí, Praha, Kongresové centrum
viz prezenční listina

1. Přivítání účastníků provedli zástupci SMO ČR - Marek Jetmar a Jiří Hužera.
Program jednání:
1. Informace o struktuře a obsahu nové metodiky Efektivní meziobecní spolupráce (MEMOS) platné
pro období prodloužení Projektu
2. Proč vzniká platforma Efektivní meziobecní spolupráce – část – Administrativní podpora malých
obcí - smysl a poslání
3. Pokračování průřezového tématu prohlubování meziobecní spolupráce „Administrativní podpora
malých obcí“
1, Metodika EMOS
Tato metodika upravuje průběh realizace klíčové aktivity č. 12 Projektu a je tak jednou z hlavních
aktivit, realizovaných v prodloužená Projektu. Navazuje na metodické pokyny, vydané v kontextu
MEMOS, zejména pak na Metodický pokyn č. 4.
Účelem klíčové aktivity je efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území
v rámci vybraných témat, které se zaměří na hledání konkrétních způsobů řešení situace v území,
zkoumání efektivity možných řešení, podporu konkrétních aktivit meziobecní spolupráce apod.
Pro podporu debaty v území byly v rámci metodiky EMOS etablována Platforma EMOS, která bude
rozdělena na 2 hlavní tematické okruhy a Virtuální platformu:
1. efektivní meziobecní spolupráce v oblasti administrativní kapacity malých obcí
2. efektivní meziobecní spolupráce v oblasti zaměstnanosti, podnikání, sociálního podnikání,
sociálního začleňování
3. Virtuální platforma – pro možná ostatní témata
Proces EMOS v grafickém znázornění:

Zapojení do činnosti Platformy:
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Jednání Platformy se mohou účastnit zástupce realizačních týmů z území, jež se aktivně zabývají
některým z témat a chtějí se aktivně účastnit všech činností Platformy. Zapojení je plně dobrovolné.
Výstupy z činnosti Platformy budou přístupné všem realizačním týmům v rámci IS. Mezi tyto výstupy
budou patřit podklady pro metodickou činnost PT a OT, podklady pro jednání orgánů Svazu ad.
Harmonogram procesu EMOS
Podrobný harmonogram najdete v prezentaci Platforma Efektivní meziobecní spolupráce – část
Administrativní podpora malých obcí, slide 12.
Pracovní skupina Servis samosprávám
Platforma EMOS v oblasti administrativní kapacity malých obcí vytvoří jako svůj akční orgán Pracovní
skupinu Servis samosprávám, která se bude primárně soustředit na problematiku center společných
služeb. Bude řešena očekávaná poptávky po centrech společných služeb v území, základní
ekonomické udržitelnost a příprava území pro účast v Pilotním projektu a metodická spolupráce s OT.
Pracovní skupina a její členové vytvoří vlastní návrhy možných variant praktického zajištění
poptávaných služeb na bázi MOS, který se bude projednávat na neformálním setkání potenciálních
zájemců z území → metodický pokyn k „vytváření center společných služeb“.
Diskuse:
Havelková, RK03: Můžou být na území jednoho ORP 2 centra společných služeb?
Jetmar: Ano, samozřejmě můžou. Ale vždy to musí mít ekonomický smysl. Centra si na sebe musí
umět vydělat.
Hájek, Pacov: Dle praxe v Pacově je ideální počet obcí v centru mezi 20 – 30 obcemi. Efektivní řízení,
ekonomický smysl.
Pohořelice: V rámci ORP má zájem 10-12 obcí, ale také by se rádi do centra přidaly obce z vedlejšího
ORP, je to možné?
Jetmar: Zatím s touto variantou v Pilotu lze pracovat, ale není to potvrzeno. Je nutno brát v potaz
stát, stávající uspořádání veřejné správy a hranice ORP.
Šternberk: Je možno založení DSO na území 2 ORP?
Jetmar: Stejný případ jako Pohořelice.
Prezentace ORP Pacov – Ing. Lukáš Vlček
Název prezentace: Organizační kroky přechodu z formální na profesionální úroveň fungování
mikroregionu (spolupráce obcí v rámci mikroregionu)
Pan starosta Vlček ve své prezentaci představil seznam kroků pro úspěšné nastavení profesionální
úrovně fungování mikroregionu. Prezentace přiložena k zápisu.

Domácí úkol pro všechny týmy pokračující v Projektu v tématickém okruhu
administrativní podpora malých obcí
Metodika MEMOS předpokládá aktivní zapojení realizačních týmů do celého procesu
efektivní meziobecní spolupráce, proto jsou závěry a podněty z jednání Platformy závazné
pro další práci realizačních týmů.
Realizační týmy v území se zamyslí nad těmito otázkami a problémy:
Co vše má „zajišťovat“ centrum společných služeb
Jaká organizační forma pro zřízení tohoto centra je optimální?
Jak má být organizována vlastní činnost tohoto centra
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Jakou strategií realizace budování centra v území optimálně zvolit
Prodiskutování těchto problémových okruhů v území
ORP bude předmětem navazujícího
metodického pokynu –aktualizace metodiky institucionalizace MOS k „vytváření center společných
služeb“.
Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti Svazu se bohužel neobejdeme bez „regulace“
přihlášek na jednání Platformy, proto budou v účasti upřednostněny ta území, která do 20. 6. zašlou
své návrhy, postřehy a podněty, jak by chtěli postupovat ve svém území na adresu
huzera.mos@smocr.cz

Příští setkání pracovní skupiny je plánováno na 2. července 2015 od 10 hod. v zasedací místnosti
Svazu v Kongresovém centru Praha. O termínu k zasílání přihlášek budete ještě informováni.

Zapsala: Lucie Kořínková, Projektová kancelář MOS
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