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V Bystrém, dne: 19. 6. 2014  Zpracovala: Leona Šudomová 

Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg.  č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 

Záznam z 1. oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Polička 

ze dne 18. 6. 2014 

Místo:  Bystré 

Začátek: 14:30 

Ukončení: 16:50 

Předsedal: Ing. Miloslav Sejkora, starosta města Bystré (představitel   smluvního 

 partnera) 

Zapisovatel: Leona Šudomová (analytička Projektu) 

Ověřovatel zápisu: Ludmila Sládková, starostka obce Sádek 

 Milan Nespěšný, starosta obce Borová 

Program jednání:  

1) Prezence účastníků, úvod 

2) Schválení programu jednání 

3) Schválení jednacího řádu  

4) Zhodnocení dosavadního průběhu a prací na Projektu  

5) Stručné výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika 

území, současná situace a vývoj (odpadové hospodářství, sociální 

služby, předškolní a školní vzdělání) 

6) Varianty řešení u problémů a potřeb v území zjištěné analýzou 

jednotlivých oblastí 

7) Výběr volitelného tématu 

8) Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné 

prohloubení 

9) Stanovení dalších postupů 

  

1) Prezence účastníků, úvod 

 Předsedající setkání přivítal přítomné představitele obcí, hosty a zástupkyni Svazu měst a obcí 

ČR a krátce pohovořil o smyslu Projektu a důvodu dnešního setkání. Předsedající setkání představil 

p. Dagmar Muškovou (zástupkyni Svazu měst a obcí ČR, regionální koordinátorku Projektu). 

 Předsedající setkání jmenoval zapisovatelem p. Leonu Šudomovou (analytička Projektu). 

Předsedající setkání jmenoval ověřovateli zápisu p. Ludmilu Sládkovou (starostku obce Sádek) a p. 

Milana Nespěšného (starostu obce Borová). 

 

2) Schválení programu jednání 

 Předsedající setkání seznámil účastníky s programem a vyzval k případnému doplnění. Nebylo 

vznesené žádné doplnění programu. Předsedající setkání vyzval přítomné k hlasování o programu 

jednání. 

 

3) Schválení jednacího řádu 

 Předsedající setkání předal slovo p. Petře Martinů (analytička Projektu), aby přečetla jednací 

řád. P. Martinů seznámila účastníky setkání se zněním jednacího řádu. Předsedající setkání vznesl 

dotaz ohledně srozumitelnosti jednacího řádu a vyzval přítomné k hlasování o jednacím řádu. 
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4) Zhodnocení průběhu dosavadních prací na Projektu  

 Předsedající setkání předal slovo Mgr. Tomáši Lorencovi (koordinátor Projektu), aby seznámil 

účastníky s dosavadními pracemi na Projektu v území SO ORP Polička. 

 Koordinátor Projektu informoval přítomné o začátcích Projektu v území a následných krocích 

týmu, které spočívaly v absolvování školení v Hradci Králové dne 16. – 17. 12. 2013, místním 

mapování ohledně současné úrovně spolupráce obcí v území SO ORP Polička, povinném vytvoření 

komunikační strategie a komunikačního schématu, dobrovolné tvorbě demografické prognózy do 

roku 2030 vycházející z dat ČSÚ a o realizaci dvou dotazníkových šetření. 

 Dále koordinátor upozornil přítomné na možnost zhlédnutí všech těchto výstupů na 

internetových stránkách města Bystré. 

 Na závěr připomněl 3 konečné výstupy pro tuto fázi projektu, které byly elektronicky rozeslány 

představitelům obcí: Souhrnný dokument SO ORP Polička, Zpráva o postupu realizace Projektu a 

Prvotní návrh variantních řešení problémových míst. Vyzval přítomné k případnému 

připomínkování těchto výstupů. 

 

5) Stručné výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná 

situace a vývoj (odpadové hospodářství, sociální služby, předškolní a školní vzdělání) 

+ 

6) Varianty řešení u problémů a potřeb v území zjištěné analýzou jednotlivých oblastí 

 

 Předsedající setkání předal slovo koordinátorovi Projektu, aby účastníky seznámil 

s dosavadními výsledky jednotlivých analýz. 

 Koordinátor Projektu přítomné krátce informoval o základní charakteristice území. Zpravil také 

účastníky setkání ohledně výsledků demografické prognózy území do roku 2030. Mezi silné stránky 

území patří fungující meziobecní spolupráce Svazku obcí AZASS a Mikroregion Poličsko, dále zde 

funguje systém zdravotních a sociálních služeb, angažovanost místních obyvatel ve spolcích a 

sportovních klubech. Jako slabé stránky území byly uvedeny periferní situace území (mimo hlavní 

dopravní trasy, okraj Pardubického kraje), slabá regionální identita (identita regionu jako celku) a 

nejednotný krajinný ráz, nízká úroveň vyplácených mezd a s tím spojená koupěschopnost obyvatel, 

málo motivující systém nakládání s odpady, nekompletní nabídka cestovního ruchu (pouze přírodní 

a historické atraktivity), nenaplněnost školek a škol (i dnes v období silných ročníků). 

 Na zmínku o nízké míře vysokoškolsky vzdělaných obyvatel reagovali starostové tím, že 

vysokoškolsky vzdělaní lidé v regionu těžko nacházejí uplatnění a to je důvodem k jejich odchodu 

do jiného regionu, resp. větších měst. 

 Dále koordinátor Projektu seznámil zúčastněné s konkrétními výsledky s oblasti odpadového 

hospodářství. Posléze upozornil na silné stránky v odpadovém hospodářství - konkurenční prostředí 

3 svozových společností a spokojenost s fungováním, výstavba regionální kompostárny v obci 

Borová, kombinace pytlového a nádobového sběru separovaného odpadu, nízká cena za sběr a svoz 

odpadu pro občany, pravidelný sběr a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Jako slabé 

stránky uvedl paušální místní poplatky, velký podíl skládkovaného komunálního odpadu, absence 

třídící linky.  

 Jako možné návrhy řešení navrhl posílení sběru tříděného odpadu ve smyslu rozdání tašek na 

tříděný odpad do domácností. Dále posílení pytlového sběru o další pytle na papír, nápojové kartony, 
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obalové kovy a na sklo. Jako třetí posílení sběrných hnízd na tříděný odpad. A poslední návrh byl 

místně vedená osvětová kampaň, kde by informace byly předány konkrétní osobou, která je v obci 

respektována a situace by byla srozumitelně vysvětlena občanům. 

 Po prezentaci výstupů v oblasti odpadového hospodářství se rozvinula diskuze. Předsedající 

setkání upozornil na budoucí problém se skládkováním, povinným tříděním odpadů a bioodpadů. 

Starostové vyslovovali především zkušenosti s tříděním odpadů ve svých obcích. V mnoha 

případech jsou přesvědčeni, že obce vytvářejí dobré podmínky pro to, aby obyvatelé mohli třídit 

odpady, někteří občané však třídění přesto odmítají, popř. namítají, že zaplacení poplatku za svoz 

odpadů je zbavuje povinnosti odpad třídit. V některých obcích mají dobré zkušenosti s tříděním 

pomocí pytlového sběru, kdy svozy zajišťuje v pravidelných intervalech obec. Starostové se shodli 

i na tom, že by bylo vhodné obyvatele za vytříděný odpad finančně motivovat, nevýhodou je však 

náročná administrativa spojená s evidencí tříděného odpadu. Ani finanční úlevy dle množství 

vyprodukovaného komunálního odpadu by pravděpodobně nepřinesly efekt v podobě menšího 

množství vyprodukovaného komunálního odpadu, spíše by hrozilo riziko vzniku černých skládek 

apod. Z tohoto pohledu se jeví stávající řešení jednotných poplatků jako nejvhodnější. Byla 

zvažována i možnost pořízení vlastního svozového vozu, avšak není jisté, zda by toto řešení přineslo 

obcím finanční úsporu. 

 Předsedající setkání posléze předal slovo p. Petře Martinů (analytička Projektu), aby účastníky 

seznámila s výsledky za oblast sociální služby. 

 P. Martinů vyjmenovala poskytovatelé sociálních služeb na území SO ORP Polička. Dále 

informovala o silných stránkách v sociálních službách např. fungující DSO, na území fungují dva 

významní zaměstnavatelé v sociálních službách (AZASS, Domov na zámku Bystré, rozsáhlá 

nabídka soc. služeb na území, dostatečná kapacita lůžek v domovech pro seniory. Uvedla i slabé 

stránky jako např. absence komunitního plánu soc. služeb pro ORP, bariéry při vstupech do 

veřejných služeb. Informovala přítomné o možných návrzích řešení jako Meziobecní spolupráce 

v rámci komunitního plánování soc. služeb, informovanost občanů o sociálních službách. 

 Starostové v rámci diskuze podpořili myšlenku tvorby komunitního plánu sociálních služeb na 

území. Území je třeba znovu zanalyzovat a zaktualizovat potřeby. Co se týče problematiky, která 

na tomto území není řešena (bezdomovectví, azylové domy, nízkoprahová denní centra) je třeba 

zjistit, zda se na našem území nacházejí cílové skupiny, které by služby využily. Do diskuze se 

zapojil i přítomný host, ředitel DSO AZASS Ing. Stráník, který se zmínil o dřívější vybudované síti 

pracovních bodů v jednotlivých obcích svazku, kterou by bylo vhodné znovu obnovit a pomocí ní 

pružně reagovat na problémy vznikající na území v sociální oblasti. 

 Předsedající setkání dále předal slovo p. Leoně Šudomové (analytička Projektu), aby účastníky 

seznámila s výsledky v oblasti předškolního a školního vzdělání. 

 P. Šudomová informovala o školských zařízeních, která se nacházejí na území. Dále zúčastněné 

seznámila se situaci v předškolním vzdělávání, základních školách a o ostatních školských 

zařízeních. Jako silné stránky v této oblasti uvedla např. rovnoměrné rozmístění školských zařízení, 

dostatečnou kapacitu zařízení, 2 ZUŠ v regionu. Jako slabé stránky zmínila nevyužitou kapacitu 

základních škol, špatný technický stav budov, nedostatek finančních prostředků, velký počet 

malotřídních škol, provozní doba MŠ, absence zařízení péče o děti do 3 let. P. Šudomová navrhla 

dvě možné varianty řešení. Jako první zařízení denní péče o děti do tří let (jesle) a jako druhé řešení 
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meziobecní spolupráce při zajištění letního prázdninového provozu mateřských škol, kdy by se 

sousední obce spojily ve střídavém provozu během letních prázdnin. 

 V rámci diskuze byla některými zástupci obcí podpořena myšlenka zajištění celoprázdninového 

provozu MŠ v rámci meziobecní spolupráce. Dalším návrhem bylo pořízení školního autobusu 

k zajištění dopravy dětí do škol a školek. V rámci analytické části projektu však problematika 

dojížďky dětí a žáků nebyla řešena, případná návrhová část dokumentu by neměla oporu 

v analytické části, pokud by data nebyla dodatečně doplněna. Možnost tohoto návrhu se pracovní 

tým zavázal prokonzultovat s metodiky Projektu. 

 

7) Výběr volitelného tématu  

 Předsedající setkání představil možnosti volitelného tématu v území SO ORP Polička a vyzval 

k diskuzi nad těmito tématy. 

 Starostové obcí se vyjadřovali k jednotlivým návrhům volitelného tématu, diskutovali nad 

výhodami a možnostmi spolupráce a vlivu obce na řešení problematiky. Zamýšleli se nad tím, zda 

návrhy vzešlé z analýzy daného tématu je možné realizovat formou meziobecní spolupráce. Z 

diskuze jako nejvhodnější volitelné téma pro meziobecní spolupráci vzešlo téma cestovního ruchu 

a rekreace. 

 Předsedající setkání vyzval přítomné k hlasování o volitelném tématu. Jelikož bylo na první 

pokus zvoleno a platně schváleno téma cestovního ruchu a rekreace, nemělo smysl následně 

hlasovat o dalších tématech. Pro téma se vyslovilo všech 10 přítomných představitelů obcí (3 

představitelé obcí ještě před hlasováním o volitelném tématu odešly z jednání). 

 Dále bylo starosty nadneseno, aby ze strany Svazu měst a obcí ČR byl celorepublikově vyvinut 

tlak na snížení překážek pro zaměstnávání lidí na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce (např. 

nemožnost opakovaného zaměstnání na VPP a administrativní náročnost). 

 

8) Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení 

 Předsedající setkání předal slovo koordinátorovi Projektu, aby zúčastněné seznámil s analýzou 

území z pohledu MOS a návrhy na její možné prohloubení. 

 Koordinátor projektu informoval zúčastněné o možnostech zefektivnění veřejné zprávy 

v několika variantách. První je ve slučování obcí a druhá ve vzájemné spolupráci. Druhá varianta 

sebou přináší výhody jako v zachování sídelní struktury, úspory finančních prostředků a je také 

tou, která je v tomto Projektu preferována. Dále informoval o vzniklé metodice a její rozeslání do 

území s prosbou o spolupráci a vysvětlil, jak a kdy bude fungovat právní poradna MOS. 

 Dále byl se strany starostů vznesen dotaz, zda by bezplatné poradenství (revize stanov, právní 

podpora) v rámci Projektu mohly využít i neziskové organizace v jednotlivých obcích, pro které je 

tato problematika právě aktuální. Projektový tým se zavázal vznést dotaz k metodikům Projektu. 

 

9) Stanovení dalšího postupu  

 Koordinátor Projektu informoval o dalších postupech v rámci projektu. Závěrem informoval o 

konečném termínu odevzdání strategického dokumentu, který je 20. 12. 2014. 

 Na závěr předsedající setkání poděkoval všem představitelům obcí za účast na setkání, popřál 

všem příjemné strávení prázdninového času a klidné dovolené a upozornil na to, že Projekt 

rozhodně nekončí, ba naopak, toto setkání bylo pomyslnou startovní čárou meziobecní spolupráce.  
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Usnesení 1. oficiálního setkání představitelů obcí SO ORP Polička ze dne 18. 6. 2014 v Bystrém 

 

Představitelé obcí schvalují:   

 

2) Sválení programu jednání 

PRO: 13      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 

3) Schválení jednacího řádu 

PRO: 13      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 

7) Výběr volitelného tématu 

Cestovní ruch a rekreace 

PRO: 10     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Představitelé obcí berou na vědomí: 

 

4) Zhodnocení dosavadního průběhu a prací na Projektu  

5) Stručné výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná situace a 

vývoj (odpadové hospodářství, sociální služby, předškolní a školní vzdělání) 

6) Varianty řešení u problémů a potřeb v území zjištěné analýzou jednotlivých oblastí 

8) Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení 

9) Stanovení dalšího postupu 

 

Představitelé obcí pověřují koordinátora projektu: 

 

6) prověřit možnost řešit v rámci tématu předškolní a školní vzdělávání pořízení školního autobusu 

s metodickým vedením Projektu 

9) prověřit možnost využití bezplatné právní poradny pro neziskové organizace v území SO ORP 

Polička s metodickým vedením Projektu 

 

Předsedající: 

 

 

………………………………………….                     

                   Ing. Miloslav Sejkora                                                               

 

 

Ověřil: 

 

 

………………………………………….                    ……………………………………… 

               Ludmila Sládková                                                             Milan Nespěšný 

 


