ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS REGIONU POODŘÍ
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO
EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Název MAS:

MAS Regionu Poodří, z.s.

Místo konání: Kulturní dům Hladké Životice
Datum a čas: 20. 8. 2015, od 09:00 hodin
Přítomni:
Za realizační tým projektu včetně externího dodavatele odborných výstupů projektu:
Bc. Tomáš Šulák
Z cílové skupiny: zástupci obcí MAS Regionu Poodří, dle prezenční listiny

Program:
1. Úvod
2. Prezentace dosavadních výsledků projektu
3. Představení SSO-MAS Regionu Poodří
4. Projednání, doplnění a schválení SSO-MAS Regionu Poodří
5. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství
6. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým operačním
programům
7. Aktuální problémy obcí
8. Závěr
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Zápis:
Ad 1)
Jednání zahájil a řídil Ing. Oldřich Usvald, regionální koordinátor projektu MSK
projektu SMS ČR, který na jednání přivítal všechny starosty a Bc. Tomáše Šuláka
zástupce firmy SMARV.
Přítomní byli seznámení s programem a ten schválili, proti – 0, zdržel se – 0.
Zapisovatelkou byla pověřena Pavla Bělehrádková a ověřovatelem zápisu Ing. Oldřich
Usvald.
Ad 2)
Bc. Tomáš Šulák, zástupce firmy SMARV představil přítomným dosavadní výsledky
projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“.
Ad 3)
Pavla Bělehrádková, manažer projektu SMS ČR, seznámila přítomné se Strategií
spolupráce obcí MAS Regionu Poodří:
1. Vymezení území MAS v kontextu DSO a ORP
2. Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS
3. Představení základních částí a jednotlivých témat SSO
4. Specifické cíle a opatření SSO
5. Shrnutí potřeb spolupráce
Dokument „Strategie spolupráce obcí“ (SSO) na platformě MAS je dodatkem
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří, z.s. Dodatek
vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro
efektivní chod úřadů“. Dokument doplňuje a upřesňuje strategii MAS v oblasti
spolupráce obcí. Texty v tomto dokumentu jsou výsledkem dílčích analýz, jednání
a několikaměsíční činnosti v rámci výše uvedeného projektu.
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Ad 4)
Následně byla strategie spolupráce obcí projednána, navržena opatření na doplnění
a na závěr schválena.
Schválení – Strategie spolupráce obcí
Výsledek hlasování: PRO: 27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 5)
Ing. Oldřich Usvald představil přítomným Pakt o spolupráci a partnerství:
„My, zástupci obcí v MAS Regionu Poodří, 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 Regionu Poodří, z.s.“.
Schválení – Pakt o spolupráci a partnerství
Výsledek hlasování: PRO: 27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 6)
Ing. Oldřich Usvald dále představil aktuality z nových operačních programů a podal
informaci o skriptech „Operační programy 2014 – 2020 v kostce“, které obdrží
zástupci obcí.

Ad 7)
Závěry:
-

Rozdílné poplatky za svoz komunálního odpadu

-

Starosta ze Studénky popsal způsob nakládání s odpady ve městě včetně
provozu
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Ad 8)
Závěrem Ing. Oldřich Usvald, regionální koordinátor projektu MSK projektu SMS
ČR, poděkoval za účast a pozval přítomné starosty na 2. workshop, který se uskuteční
11. listopadu 2015 v Hradci nad Moravicí, místo bude upřesněno.
Hladké Životice 20.8.2015

Zapsala:
Pavla Bělehrádková

Ověřil:
Ing. Oldřich Usvald
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Výpis usnesení:
Přítomní starostové obcí z území MAS Regionu Poodří berou na vědomí Strategii
spolupráce obcí MAS Regionu Poodří a ukládají manažerovi Pavle Bělehrádkové jeho
nezbytnou finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS Regionu Poodří.
Přítomní starostové obcí z území MAS Regionu Poodří schvalují znění Paktu
spolupráce a partnerství MAS Regionu Poodří v následujícím znění:
„My, zástupci obcí MAS Regionu Poodří 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 Regionu Poodří“.
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Fotodokumentace:
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