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V Bystrém, dne: 23. 4. 2015  Zpracovala: Leona Šudomová 

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

Záznam z 2. oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Polička 

ze dne 22. 4. 2014 

 

Místo:  Bystré 

Začátek: 14:00 

Ukončení: 15:30 

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

 partnera) 

Zapisovatel: Leona Šudomová (analytička Projektu) 

Ověřovatel zápisu: Michal Serafin, starosta obce Oldřiš 

 Jaroslav Šimon, starosta obce Telecí 

 

Program jednání:  

1) Prezence účastníků, úvod 

2) Organizační pokyny 

3) Zhodnocení průběhu prací na Projektu v území ORP v období                  

od 1. oficiální setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání 

představitelů obcí 

4) Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového 

hospodářství, sociálních služeb, školství a volitelného tématu 

5) Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní 

podpora malých obcí“ 

6) Prezentace připravených právních dokumentů 

7) Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí 

8) Závěr 

  

1) Prezence účastníků, úvod 
 

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

ČR. Krátce pohovořil o fázi, ve které se Projekt dnes nachází a hlavního důvodu dnešního setkání. 

Předsedající setkání představil p. Dagmar Muškovou (zástupkyni Svazu měst a obcí ČR, regionální 

koordinátorku Projektu). 

  

2) Organizační pokyny 
 

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

Nebyla vznesena žádné doplnění programu.  

 Předsedající setkání jmenoval zapisovatele - p. Leonu Šudomovou (analytička Projektu). 

Předsedající setkání dále jmenoval ověřovatele zápisu p. Michala Serafína (starosta obce Oldřiš)       

a p. Jaroslava Šimona (starostu obce Telecí). 

 Předsedající setkání předal slovo p. Leoně Šudomové (analytička Projektu), aby přečetla jednací 

řád. P. Leona Šudomová seznámila účastníky setkání se zněním jednacího řádu. Předsedající setkání 

vznesl dotaz ohledně srozumitelnosti jednacího řádu a vyzval přítomné k hlasování o jednacím řádu. 

 

3) Zhodnocení průběhu prací na Projektu v území ORP  v období od 1. oficiální setkání 

představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 
 

 Předsedající předal slovo p. Tomáši Lorencovi (koordinátor Projektu). Ten zhodnotil průběh 

prací na Projektu od 1. oficiálního setkání představitelů obcí a seznámil přítomné představitele obcí 
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s jednotlivými kroky, které pracovní tým v průběhu minulých 10 měsíců učinil. Zejména šlo o oblast 

tvorby Souhrnného dokumentu – zpracování celého volitelného tématu (cestovní ruch a rekreace)  

a návrhových částí povinných oddílů Strategie. Zmínil také schůzky jednotlivých fokusních skupin 

k jednotlivým tématům Strategie.  

 Dalším bodem bylo připomenutí odevzdaných příkladů dobré praxe z území SO ORP Polička - 

kompostárna biologicky rozložitelného odpadu v Borové, vylepšení podmínek pro volný čas                

a duchovní život seniorů v Domově pro seniory ve městě Bystré a spolupráce tří venkovských škol 

s názvem „Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům“.  

 Následovala zmínka o plnění metodiky ohledně možnosti revize stávajících stanov DSO 

Mikroregionu Poličsko, které proběhlo ve spolupráce s místostarostkou města Polička a starostou 

města Bystré. Koordinátor odkázal na další rozvedení tohoto tématu v dalších fázích tohoto setkání. 

 Posledním bodem této části byla zmínka o provedení šetření tématu „Administrativní podpora 

malých obcí“, které proběhlo v lednu 2015. Koordinátor odkázal na další rozvedení tohoto tématu 

v dalších fázích tohoto setkání. 

 

4) Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství sociálních služeb, 

školství a volitelného tématu 
 

 Předsedající setkání požádal pracovníky, kteří se zabývali jednotlivými tématy Strategie, aby 

postupně představili výsledky návrhových částí ve zpracovávaných oblastech. 

 P. Leona Šudomová představila přítomným návrhovou část Strategie v oblasti školství                      

a sociálních služeb. Navrhované okruhy v rámci tématu školství se týkají především spolupráce 

mateřských škol při zavedení prázdninového režimu. V oblasti sociálních služeb je navrhován vznik 

komunitního plánu sociálních služeb pro celé území SO ORP Polička, tištěný katalog sociálních 

služeb dostupných ve zdejším území a řešení problematiky lidí bez přístřeší formou azylového 

domu. P. Tomáš Lorenc prezentoval výsledky návrhové části dokumentu v oblasti odpadového 

hospodářství a cestovního ruchu. Prioritou odpadového hospodářství by mělo být do budoucna 

posílení sběrných hnízd (nádoby na tříděný odpad, včetně nádob na drobné kovy a kovové obaly), 

koncepční řešení nakládání s bioodpady v jižní části zmiňovaného území a místně řešená osvěta 

místních obyvatel. Oblast cestovního ruchu by se měla zaměřit na užší spolupráce mezi veřejným 

sektorem a osobami podnikajícími v cestovním ruchu, produkci vhodných mapových prvků                 

a integrovaného infomačního portálu a v neposlední řadě doznačení místních cyklotras.  

 Navrhované problémové okruhy vzešly z výsledků analýz a šetření. Na jejich základě byly 

nadefinovány cíle. Prezentující se také podrobněji zabývali jednotlivými nezbytnými kroky 

k naplnění těchto cílů. 

 Po skončení prezentací předsedající vyzval přítomné zástupce obcí k dotazům, popř. diskusi. 

Žádné dotazy vzneseny nebyly. Někteří zástupci obcí se zmínili o podstatě problémů při třídění 

odpadů, kterou není nedostatek nádob na třídění, ale nekázeň občanů. V některých obcích také 

narážejí na problém s umístěním nádob na tříděný odpad. Občané buď odmítají umístění těchto 

nádob v blízkosti svých domů z estetického hlediska, nebo jim umístění nevyhovuje, např. z důvodu 

velké vzdálenosti. Najít v této oblasti nejvhodnější řešení bývá velmi náročné. 

 Dále představitelé obcí diskutovali o možné spolupráci v oblasti budování cyklostezek. Zajímali 

se o zveřejnění svých projektových záměrů v připravované Koncepci cyklo a inline turistiky 

Pardubického kraje. Předsedající pověřil členy pracovního týmu kontaktováním zpracovatelské 

agentury s dotazem, zda zaslané záměry z území SO ORP Polička jsou do připravované koncepce 

zapracovány. Představitelům obcí přislíbil, že o výsledku budou informováni. 
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5) Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých obcí“ 
 

 Předsedající dále pověřil koordinátora Projektu ke zhodnocení aktivit v oblasti průřezového 

tématu „Administrativní podpora malých obcí“. P. Tomáš Lorenc zveřejnil výsledky průzkumu          

v obcích SO ORP Polička. Celkem bylo v šetření osloveno 13 populačně menších a středních obcí. 

Dále pak podrobněji informoval o obecných předpokladech této spolupráce, možnostech 

financování a především o možných konkrétních oblastech, se kterými by mohl zmiňovaný „Servis 

samosprávám“ pomoci. 

 Koordinátor dále informoval o možnosti zapojení se do pilotního projektu Ministerstva vnitra, 

který měl pomoci financovat management příslušných DSO. Objasnil, že pro SO ORP Polička je 

jediný logický subjekt pro tento pilotní projekt DSO Mikroregion Poličsko. Zdůraznil, že by bylo 

velmi dobré se pokusit zapojit do tohoto pilotního projektu, přičemž bude nutné během následujících 

měsíců vyspecifikovat konkrétní činnost případného managementu.  

 Předsedající také podpořil tuto myšlenku a obrátil se poté na ostatní představitele obce, jak se 

k této myšlence staví. Tato možnost byla představiteli obcí všeobecně kvitována. 

 

6) Prezentace připravených právních dokumentů 
 

 Předsedající pověřil koordinátora Projektu, aby představil úpravy, které proběhly ve stanovách 

DSO Mikroregionu Poličsko. Tyto úpravy proběhly na základě spolupráce právního týmu Projektu 

s představiteli DSO Mikroregion Poličsko v souladu s poskytnutou metodikou. 

 Koordinátor Projektu poukázal zhruba na 7 hlavních změn.  

 Bližší seznámení s těmito revidovanými stanovami nemělo příliš význam, neboť konečné slovo 

ohledně nich budou mít členové DSO Mikroregion Poličsko (plná členská základna, která nemohla 

být jednání přítomna, neboť obec Rohozná není součástí SO ORP Polička, ale je členem DSO 

Mikroregion Poličsko). Navíc dle tvrzení předsedkyně a administrativní pracovnice DSO 

Mikroregion Poličko se stanovy ještě drobně upraví, aby plně vyhovovaly. O finálním znění bude 

definitivně rozhodovat jednání Valného shromáždění DSO Mikroregionu Poličsko v průběhu 

měsíce května či na přelomu května června 2015. 

 

7) Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí 
 

 Předsedající ve spolupráci s koordinátorm Projektu na závěr seznámil přítomné představitele 

obcí s návrhem prohlášení o vzájemné spolupráci, která by měla pokračovat i po skončení Projektu 

MOS. Hlavním tématem by mělo být rozvíjení tématu „Servis samosprávám“ (navazuje na výsledky 

„Administrativní podpory malých obcí“) a to v následujících bodech: a) bližší konkretizace poptávky 

z území, b) ucelení jasné představy o fungování servisu, c) dohoda spolupráce ve vhodném subjektu 

pro poskytování této podpory (DSO Mikroregion Poličsko). 

 Všech 11 představitelů obcí s tímto zněním souhlasilo a podepsalo příslušné prohlášení. 

Podepsané prohlášení se nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

8) Závěr 
 

 Na závěr předsedající poděkoval přítomným zástupcům obcí za dnešní účast a za jejich vstřícný 

přístup v průběhu realizace Projektu. Dále pak poděkoval členům projektového týmu za dobře 

odvedenou práci. 
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Usnesení 2. oficiálního setkání představitelů obcí SO ORP Polička ze dne 22. 4. 2015  

 

Představitelé obcí schvalují:   
 

2) Organizační pokyny – jednací řád 

  PRO: 11    PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

  

Představitelé obcí berou na vědomí: 
 

3) Zhodnocení průběhu prací na Projektu v území ORP  v období od 1. oficiální setkání představitelů  

    obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 

4) Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství sociálních služeb, školství  

     a volitelného tématu  

5) Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých obcí“ 

6) Revizi právních dokumentů DSO Mikroregionu Poličsko 

 

Představitelé obcí deklarují zájem: 
 

7) Návrhem prohlášení o vzájemné spolupráci obcí 

 

Představitelé obcí pověřují koordinátora Projektu: 
 

4) Ověřením zapracování projektových záměrů cyklostezek na území SO ORP Polička do Koncepce       

    cyklo a inline turistiky v Pardubickém kraji 

  

 

 

 

 

 

Předsedající: 

 

 

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

                   Ing. Miloslav Sejkora                                                               

 

 

Ověřil: 

 

 

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

                   Michal Serafín                                                            Jaroslav Šimon 


