Obce sobě

Obec Černá Voda se stala spolupracujícím partnerem Svazu měst a obcí ČR a podílí se tak na realizaci
projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“, CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Cíl a úkol Projektu:
Hlavním cílem Projektu je zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby a tím získat pro obce a města další
finanční prostředky pro jejich rozvoj.
Úkolem Projektu je zpracovat pokročilé analýzy vybraných oblastí vhodných k meziobecní spolupráci a
navrhnout možná řešení ke zlepšení stávajícího stavu, tzn., vytvořit ucelený strategický dokument, kde
bude popsána současná situace v jednotlivých územích správního obvodu ORP z hlediska zajišťování
základních veřejných služeb dle vybraných témat a dále definice potřeb vyplývající jak z demografického
vývoje, tak ze specifik konkrétního území.
Témata k řešení:
K možnému řešení meziobecní spolupráce byly vybrány ke zpracování konkrétní oblasti:
A/ základní školství a předškolní vzdělávání
B/ sociální služby
C/ odpadové hospodářství
D/ regionální spolupráce zaměřená na cestovní ruch s dopadem na zaměstnanost
Zapojení do Projektu:
K úspěšné realizaci a naplnění cílů Projektu je nutná úzká spolupráce s představiteli obcí v ORP Jeseník.
Obce se na projektu nebudou nijak finančně podílet, budou pouze poskytovat data a informace ze svého
území tak, abychom společně našli co nejvíce prostoru k vytvoření možné spolupráce.
Obce/města ORP Jeseník zapojené v projektu:
Bělá pod Pradědem, Bernartice, Černá Voda, Česká ves, Hradec – Nová Ves, Javorník, Jeseník, Lipová
lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná,
Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory, Žulová.
Dne 9.4.2014 proběhla schůzka s pracovníky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. a byla
dohodnuta spolupráce a koordinace aktivit.

Trvání Projektu: 1/2014 – 5/2015
Realizace Projektu byla zahájena v 1/2014 s tím, že do 6/2014 bude zpracována analytická část výše
zmíněných oblastí. 1. oficiální setkání představitelů obcí ORP Jeseník se uskutečnilo dne 26/6/2014, kde
bylo zvoleno volitelné téma. V současné době probíhají přípravné práce na návrhové části.
Ucelený strategický dokument bude řešen a schvalován na 2. oficiálním setkání představitelů obcí ORP
Jeseník
cca
v
4-5/2015.
Pracovní tým:
K vlastní realizaci projektu byl na území ORP Jeseník vytvořen tzv. Realizační tým zahrnující pozici
koordinátora meziobecní spolupráce, pracovníka pro analýzy a strategie, asistenta a odborníka na
vybranou oblast.

Pozice

Jméno, příjmení

Tlf. kontakt

e-mail

Koordinátor

Marie Paděrová

420723821527

paderova@euro-proservis.eu

Asistent

Alena Neugebauerová

420737124009

Alena.Neugebauerova@seznam.cz

Oblast školství a
předškolního vzdělávání

Ing. Klára Kučerová

777254184

klara.kucerova@post.cz

Odborníkna vybranou
samosprávnou oblast
/tematický expert B/

Ing. Antonín Brandstätter

420606725323

OZE@centrum.cz

Oblast cestovního ruchu

Marie Paděrová ml.

7285814736

marie.paderova@seznam.cz

Fokusní skupina:
Na návrhové části strategického dokumentu realizační tým úzce spolupracuje s členy fokusní skupiny.

Jméno, příjmení

Pozice ve skupině

Elektr. kontakt

Tlf.

Ing. Miroslav Kocián

Vedoucí skupiny

bilavoda@javornicko.cz

+420 725 131 349

mistostarosta@bela.cz

+420 737 968 346

Robert
DiS.

Neugebauer, Člen skupiny

Ludvík Juřík

Člen skupiny

starosta@uhelna.cz

+420 737 241 045

Roman Bican

Člen skupiny

mistostarosta@supikovice.cz

+420 733 426 649

Peter Viazanička

Člen skupiny

cernavoda@rychleby.cz

+420 606 426 050

MOTIVUJÍCÍ STAROSTOVÉ
Jméno, příjmení

Funkce

Miroslav Kružík

Starosta obce Bělá pod
Motivující starosta
Pradědem, smluvní partner

Pozice v projektu

Kontakt
starosta@bela.cz
+420 731 154 284

Ing. Lubomír Žmolík

Starosta obce Lipová lázně Motivující starosta

Zmolik@lipova-lazne.cz
+420 602 723 505

Výstup projektu:
Výstupem projektu bude vytvořený ucelený dokument obsahující čtyři rozvojové strategie pro Územní
obvod, které budou zaměřeny na možnost meziobecní spolupráce v oblasti školství a předškolního
vzdělávání, v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti sociálních služeb a ve čtvrté oblasti vycházející
ze zvoleného volitelného tématu „regionální spolupráce zaměřená na cestovní ruch s dopadem na
zaměstnanost“. Jednotlivé rozvojové strategie budou vytvářeny Realizačním týmem a měly by
poukazovat na prospěšnost dlouhodobé vzájemné spolupráce jednotlivých územních samosprávných
celků především z hlediska možných finančních úspor na základě společných nákupů zboží a služeb, z
hlediska zkvalitňování výkonu veřejné správy pomocí společného aparátu zaměřeného na konkrétní
činnost v samostatné působnosti a z hlediska zkvalitňování poskytovaných veřejných služeb působením
společných institucí v rámci konkrétního Územního obvodu.
Očekávaný přínos Projektu:
Realizace Projektu s dopadem na celé území ČR přinese i podněty pro legislativní úpravy, které bude
prosazovat nositel Projektu. Jednak v oblasti financování – např. motivační prvky v rámci rozpočtového
určení daní nebo při vyhlašování národních dotačních titulů, může však jít i o podněty v oblasti
legislativy upravující jednotlivé oblasti spolupráce.
Zpracované dokumenty budou pro příští programovací období základem pro přípravu integrovaných
plánů rozvoje území ORP, což je jeden z možných nástrojů zakotvený ve schválené Strategii regionálního
rozvoje ČR.

