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Tisková zpráva
Projekt meziobecní spolupráce
Cíl – zjistit konkrétní potřeby jednotlivých obcí a připravit možné formy spolupráce
V nedávné době proběhlo 1. oficiální setkání starostů, které mělo za cíl projednat dosažené
výstupy a domluvit následující postup. Společným snažením aktérů, kteří se v současné době
angažují v tzv. meziobecní spolupráci na území ORP Vrchlabí je postupně získat důležité
informace z území a zkompletované je předat Svazu měst a obcí ČR. Ten tak získá analytické
podklady od zhruba 200 ORP po celé ČR. Zhodnotí výstupy a na jejich základě budou
představitelé Svazu měst a obcí ČR jednat se zákonodárci, Vládou ČR apod., o tématech,
které z projektu vyplynou. Např. rozpočtové určení daní, změny v oblasti odpadového
hospodářství, změny v oblasti sociálních služeb, apod.
K tomu Kamila Hlinková, koordinátorka projektu ORP Vrchlabí, doplnila:
„V Hostinném se uskutečnilo první setkání starostů správního obvodu Vrchlabí. Byly
prezentovány závěry ze dvou dotazníkových šetření a řízených rozhovorů, které v území ORP
proběhly. Především na základě řízených rozhovorů byla sestavena analýza území s cílem
rozklíčovat stávající stav v oblasti školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb.
Analytické podklady byly projednány s jednotlivými zástupci obcí. Dále bylo projednáno
a schváleno další volitelné téma - bezpečnost. Zahrnuje aktivity širokého rozsahu, tj. ochrana
zdraví, majetku, činnost obecní i městské policie, ale také např. povodně a protipovodňová
opatření, chování při mimořádných událostech, atd. Zahrnuta byla i další témata oblasti, které
jednotlivé obce trápí.“
Jaký způsobem analytické podklady vznikly?
„Se starosty šestnácti obcí, které správní obvod Vrchlabí zahrnuje, byl veden řízený rozhovor
a spoluvyplněn dotazník č. 1. Ten byl zaměřený na existující spolupráci v území a na jaké je
úrovni. Druhý dotazník vyplňovali starostové on-line a v nich definovali konkrétní potřeby
v členění dle jednotlivých oblastí. Podněty starostů byly shrnuty a analyticky zpracovány.“
Aktivita užitečná pro další rozvoj oblasti, nicméně starostům jistě přidělává práci. Jak
na to reagují?
„Ano, boj s časem jsme vnímali všude. Starostové skutečně řeší velmi široký záběr činnosti.
Nicméně stále opakujeme, že je to příležitost, kterou je třeba uchopit a nastartovat tak
možnost změn v budoucnu. Výsledkem by měla být efektivní spolupráce, úspora finančních
prostředků a právě více času na samotnou činnost pro strategické vedení obcí. Proto se časová
investice do této aktivity zcela jistě zúročí.“
V rámci ORP Vrchlabí jste hovořila o třech oblastech zájmu: školství, odpadové
hospodářství a sociální služby. Co je konkrétně předmětem řešení?
„V rámci školství je to kvalita vzdělávání, specializace mateřských a základních škol, další
vzdělávání pedagogických pracovníků, prohloubení partnerství a interakce mezi školami
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a dalšími subjekty. V oblasti odpadového hospodářství jsou to například společné sběrné
dvory pro více obcí a zřízení jedné centrální kompostárny a několika menších, ze kterých by
se odpad svážel. V oblasti sociálních služeb, které nejsou centrálně dobře řízeny, jsme se
zaměřili především na problematiku u vydefinovaných cílových skupin jako jsou senioři,
zdravotně postižení, rodiny s dětmi a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením.“
Jak budete postupovat dál?
„Nyní máme zjištěny data a skutečné stavy, shromážděny informace a zpracovány analytické
podklady, které nás nasměrovali. Pro každou oblast je rozpracováno variantní řešení. Tyto
návrhy řešení se budou v dalších měsících s jednotlivými zástupci obcí, organizací a institucí
prodiskutovávat, abychom dospěli ke shodě v území a jasným závěrům. Cílem je zasadit se
o prioritní záležitosti a pro ty pak navrhnout konkrétní řešení a opatření v budoucnu.“
Kdy projekt končí a co je cílem?
„Projekt končí v květnu 2015. Cílem je rozpoutání vzájemné komunikace v území, hledání
vhodných forem spolupráce v různých oblastech, zkvalitňování výkonu veřejné správy,
zkvalitňování poskytovaných služeb, prosazení změn díky společné síle více obcí. Dále je
třeba odstranit nedůvěru obcí ke vzájemné spolupráci. K naplnění tohoto cíle slouží veškeré
aktivity projektu. V současnosti spolu účelově spolupracují dvě tři sousední obce, ale tím to
většinou končí. Mohou spolu spolupracovat i vzdálenější místa, ale starostové na to většinou
nemají čas ani kapacity. Řešením jsou například tzv. sdílené služby, které by mohly
v každém území řešit vytipované pracovní úkony pro více obcí.“
Do projektu ORP zasáhnou komunální volby, jak je to pro toto období nastaveno?
„Diskuze a sběr dat budou pokračovat bez ohledu na změny. Od července začneme se
starosty, vedoucími jednotlivých odborů a dalšími odbornými zástupci organizací pracovat
na návrhových částech. Je možné, že se změnou zástupce obce, může být i změna názoru,
nicméně v těchto zásadních věcech, na kterých jsme se v území shodli, až tak výrazné změny
nepředpokládáme. Spolupracujeme i se sousedními ORP, např. s územím Trutnova, Hořic,
Dvora Králové a Jilemnicí. Výstupy jsou podobné. Nastavení projektu je dané a nelze ho
časově měnit, takže to musíme zvládnout i s případnými změnami ve vedení obcí,“ uzavřela
K. Hlinková.
K tomu Ivana Červinková, regionální koordinátorka na území Královéhradeckého
kraje, doplnila: „Projekt je o vytvoření podmínek pro dobře fungující meziobecní spolupráci
tak, aby samosprávy v obcích a městech mohly poskytovat svým občanům kvalitnější a širší
služby, a to za efektivních podmínek. Projekt se v prvé řadě týká tří základních oblastí služeb
pro občany, a to předškolního a základního vzdělávání, sociální oblasti a řešení odpadového
hospodářství. Právě v těchto oblastech mohou samosprávy najít již dnes spoustu příkladů
dobré praxe. Příkladů, kde společně vybudovali a efektivně provozují například zařízení pro
likvidaci bioodpadů. Nebo zorganizovali výuku v základních školách tak, aby mohly být
školy v obcích zachovány a současně mohlo dojít ke zvýšení kvality vzdělávání za
ekonomicky lepších podmínek.
Stejně tak v sociální oblasti lze najít mnoho možností, jak ve větším území rozšířit a zkvalitnit
nabídku služeb od rodin s dětmi po seniory, handicapované či sociálně slabé obyvatele.
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Samosprávy spolupracovat umějí a tam, kde již nyní tato spolupráce funguje, je to na kvalitě
života místních hodně znát. Obcím je však nutné vytvořit k takové formě spolupráce
podmínky, a to zejména legislativní a ekonomické, aby tyto služby mohly poskytovat rychle,
pružně a finančně adekvátně.
Zástupci obcí v rámci celé republiky tak mají poprvé v historii možnost v takovém měřítku
nechat zaznít své názory, týmy v jednotlivých územích ORP pro ně vše zpracují. Tahle síla se
přetaví v argumenty, s kterými se již dá něco prosadit.
Projekt má tedy přinést postupné zlepšení podmínek pro fungování samospráv tak, aby nebyly
zavaleny stále se měnícími zákony a obrovskou administrativou a mohly se věnovat práci,
která má smysl pro občany."

Zpracovala: Dáša Palátková, červen 2014.
Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku
Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu,
www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu, další informace Svazek obcí Horní Labe, www.sohl.cz

