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2. Kulatý stůl se starosty



• Aktivity SMS:  
o prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi 

obce a města v ČR (rozpočtové určení daní)

o prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst

o hájení zájmů venkova a jeho obyvatel

• www.smscr.cz

• MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod 
úřadů

= Posílení efektivity a kvality chodu obcí v oblasti veřejné 
správy prostřednictvím unikátní formy mezi obecní 
spolupráce na platformě MAS

http://www.smscr.cz/
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Hranicko v kontextu 
svazků obcí

Pojítka pro 
spolupráci obcí 

• 4 mikroregiony
• 1 MAS



Lidské zdroje

• MR Rozvodí, Podlesí bez manažerů
• Z 31 obcí ORP:

• Obecní zaměstnanci 
– Administrativa 146x
(z toho 109x Hranice
6x Hustopeče n/B,
4x Provodovice)
– Ostatní 228x
(z toho 116x Hranice, 
13x Všechovice, 
12x Hustopeče n/B)

starostové

23x 
uvolněný

8x 
neuvolněný 

místostarostové

1x 
uvolněný

25x 
neuvolněný

5x

žádný





Dosavadní spolupráce obcí a další potenciál

• Pravidelná setkávání obcí ORP organizované MěÚ Hranice

• Oblasti

– Doprava (Palačovská spojka, veřejná doprava)

– Školství (předpoklad zlepšení v rámci MAP)

– Odpady (kompostéry v rámci MR Hranicko, plánovány společné 
soutěže dodavatelů služeb)

– Protipovodňová opatření (MR Hranicko – Bečva, proběhlo)

– Zaměstnanost (zájem o dlouhodobé VPP, záměr soc. podniku 
pod MR Hranicko)



Potřeby spolupráce dle oblastí

• Doprava

– cyklistická doprava

– doplnění cyklozázemí, infrastruktury v regionu

– propagace Cyklostezky Bečva

– zlepšení návazností v hromadné (bus+vlak), 
optimalizace tras (MR Hranicko)

– MAS: školní busy, elektrodoprava



Potřeby spolupráce dle oblastí

• Školství 
– cílit na venkovská zařízení

– nastavit a upevnit komunikaci všech úrovní škol 
(žáci, učitelé, ředitelé) regionálně i celorepublikově

– exkurze

– MAS: členství MŠ-SŠ, společný koordinátor a 
projektový manažer

– spolkové školy?



Potřeby spolupráce dle oblastí

• Odpady 

– MAS jako koordinátor při společném plánování

– organizace osvěty, vzdělání, kampaní

– podpora inovací, záměrů, výměny zkušeností

– efektivní čištění, příp. využití vyčištěných odpadních 
vod



Potřeby spolupráce dle oblastí

• Protipovodňová opatření a krizové řízení

– MAS jako koordinátor při společném plánování

– organizace veřejných projednávání, propagace, 
vzdělání a osvěta, dotazníková šetření, konzultace 
či zajištění výměny zkušeností

– MAS jako zadavatel VZ obcí?



Potřeby spolupráce dle oblastí

• Zaměstnanost

– sociální podnikání, zaměstnání špatně 
zaměstnatelných

– záměr novodobých VPP nezávislých na ÚP

– organizace setkání, výměny zkušeností, podpora 
inovací a záměrů



Další zjištěné potřeby obcí – možnosti vzájemné spolupráce

• Společné pořízení a užívání zařízení pro obce (stroje k 
údržbě veřejných prostor, vybavení pro společenské 
akce, detektor kovů)

• Posilování funkcí volné krajiny (obnova a zakládání 
krajinných prvků – remízy, aleje, rybníky, mokřady)

• Společné poskytování služeb (komunitní kompostování, 
sociální služby, společná propagace obcí, obnova 
památek, turismus, podpora občanské vybavenosti, 
regionální systém likvidace odpadu…)



Návrhy – stanovení cílů

SC 1 Snížení administrativní zátěže OÚ

Společná 
účetní 
obcím

Infoservis
obcím, 

komunikace

Právní 
poradenství 

obcím



Návrhy – stanovení cílů

SC 2 Zlepšení situace DOPRAVA

Obnova a 
vznik 

komunika
cí I.-III. tř.

Regionální
integrovaný 
dopr.systém

Budování 
cyklistické 

sítě



Návrhy – stanovení cílů

SC 3 Zlepšení situace ŠKOLSTVÍ

Spolupráce 
budoucích 

absolventů a 
trhu práce

Dotování 
praxe 

studentů

Spolupráce 
škol a 

místních firem

Společný 
postup při 

rozvoji 
školství



Návrhy – stanovení cílů

SC 4 Zlepšení situace ODPADY

Ekologické 
nakládání s 

vodami

Motivační 
systém 

občanům na 
třídění



Návrhy – stanovení cílů

SC 5 Zlepšení situace PROTIPOVODŇOVKY

Optimalizace 
druhové 

skladby lesů

Budování 
přírodě 
blízkých 
opatření

Obnova 
krajinných 

prvků 
(ÚSES)



Návrhy – stanovení cílů

SC 6 Zlepšení situace ZAMĚSTNANOST

Program 
VPP v režii 
mimo MěÚAktivita 

zaměstnanosti 
v soc.oblasti

Vznik 
meziobecního

střediska 
služeb

Spolupráce 
aktérů v 

zaměstnanosti



Akční plán spolupráce obcí

• Na období 2015 – 2018 k nahlédnutí na webu, 
vytisknutý na stolech

• SSO začleněna do CLLD včetně návrhové části 
(zapracována do priorit a SC)

• Plánuje se sledování a vyhodnocení výstupů 



Mgr. František Kopecký
Manažer MAS

MAS Hranicko z. s.
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

tel: +420 773 583 020
e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Děkujeme za pozornost.

Bc. Tomáš Václavík
Projektový manažer MAS

tel: +420 731 456 266
e-mail: t.vaclavik@regionhranicko.cz
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