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ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY  

V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO 

EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

Místo konání:   

1. České Libchavy, restaurace Habřinka 

2. Letohrad, zasedací síň městského úřadu 

Datum a čas:  

1. 19. 2. 2015, od 13:30 

2. 24. 2. 2015, od 13:30 

 

Přítomní:   

Za realizační tým projektu: Ing. Tomáš Vacenovský, MAS ORLICKO 

Z cílové skupiny:  

 16 starostů obcí MAS ORLICKO v Českých Libchavách (dle prezenční listiny) 

 17 starostů obcí MAS ORLICKO v Letohradě (dle prezenční listiny) 

 

Zápis: 

Kulatý stůl č. 1 v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivních chod úřadů“ 

(dále jen „projekt“) byl rozdělen z důvodu velkého počtu starostů a dostupné kapacity 

přednáškových místností z území MAS ORLICKO na dvě části. První setkání se uskutečnilo 

v Českých Libchavách, druhé pak v Letohradě. Obou kulatých stolů se zúčastnilo 33 starostek 

a starostů z celkem 57 obcí regionu.  

Na začátku přivítal přítomné Tomáš Vacenovský za realizační tým MAS ORLICKO jako jeho 

koordinátor. Na úvod byl rovněž představen program setkání: 

1. Informace o sdružení místních samospráv 

2. Informace o projektu a jeho aktivitách 

3. Představení témat spolupráce řešených projektem 

4. Diskuse a brainstorming zkušeností jednotlivých starostů – spolupráce MAS a obcí 
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Ad 1 

 

T. Vacenovský podal starostům informaci o Sdružení místních samospráv ČR (dále jen SMS). 

Sdružení je nevládní organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí 

a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především 

prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové 

určení daní). Agenda SMS dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, 

prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel 

a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě.  

 

Z MAS ORLICKO je členem SMS celkem 16 obcí (Červená Voda, Dlouhoňovice, Dolní 

Čermná, Dolní Morava, Horní Heřmanice, Kameničná, Kunvald, Líšnice, Mistrovice, 

Mladkov, Písečná, Přívrat, Sobkovice, Šedivec, Verměřovice, Záchlumí).  

 

Podrobnější informace o fungování SMS mohou starostové nalézt na http://www.smscr.cz/, 

aktuální problematiku pak ve zpravodaji http://www.smscr.cz/cz/sluzby/informacni-zpravodaj  
 

Ad 2 

V rámci aktivit přípravy a zkvalitňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále 

jen „SCLLD“) na období 2014 - 2020 se spolu s dalšími 68 skupinami z celé republiky do 

projektu zapojila také MAS ORLICKO.  

Cílem projektu je podpořit meziobecní spolupráci na platformě MAS. Starostům byly také 

představeny konkrétní plánované výstupy projektu:  

 studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího 

výkonu na platformě MAS; 

 metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní 

správy a samosprávy; 

 koncepční návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS; 

 zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU; 

 dodatek ke strategii místního rozvoje MAS. 

ORLICKO definovalo jako klíčová témata meziobecní spolupráce regionální školství, 

dopravu a veřejnou dopravní obslužnost a protipovodňová opatření jako součást 

krizového řízení. Zejména tyto oblasti budou předmětem diskuse v rámci realizace projektu a 

odrazí se ve zkvalitněné podobě samotné strategie.  

Dosud realizované a probíhající aktivity projektu: 

 úvodní workshop 11. 11. 2014 pro manažery MAS v Pardubicích 

 provádění průběžného monitoringu problémů a stavu výkonu veřejné správy v obcích 

 komunikace se zapojenými starosty 

http://www.smscr.cz/
http://www.smscr.cz/cz/sluzby/informacni-zpravodaj
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 analýza a výběr řešených témat (nevybrána témata odpadové hospodářství, 

zaměstnanost - politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda) 

 analýza komunikace mezi samosprávami a MAS  

 analýza na téma problémové aspekty správy 

 informační workshop pro starosty 30. 1. 2015 v Hradci Králové „Evropské fondy po 

lopatě“ 

 kulatý stůl č. 1 (19. 2. v Českých Libchavách a 24. 2. v Letohradě) 

 kvantitativní výzkum výkonu veřejné správy u neuvolněných starostů 

 kvalitativní výzkum výkonu veřejné správy u neuvolněných starostů 

  
Ad 3 

Již na základě předchozích diskusích na různých setkáních se starosty a pak také provedeného 

brainstormingu byla vybrána k podrobnější analýze vzájemné spolupráce tři témata z pěti 

nabízených projektem. Jednalo se o protipovodňová opatření jako součást krizového řízení, 

regionální školství, doprava a veřejná dopravní obslužnost.  

 

T. Vacenovský popsal stručně důvody volby právě těchto témat.  

 

Některé obce již mají zkušenosti s řešením krizových povodňových situací např. v roce 1997. 

Pro uspokojivé zlepšení situace je bezpodmínečně nutné řešit problematiku komplexně na 

celém území resp. v dílčích povodích. MAS může hrát koordinační roli při aktivizaci místních 

aktérů (obce, zemědělci, vlastníci lesů, subjekty a obyvatelé v záplavových územích), 

uskutečňovat vzdělávání a osvětu. Má ambici stát se moderátorem široké společenské diskuse 

na toto téma a pomáhat zajišťovat přípravu strategických protipovodňových dokumentů a 

žádostí o dotace na realizaci konkrétních opatření. V roce 2013 byla pro obce Sdružení 

Orlicko (32 obcí z 57 v území MAS) vypracována Studie proveditelnosti k realizaci přírodě 

blízkých protipovodňových opatření. Dalším konkrétním projektem realizovaným na bázi 

spolupráce byl projekt s názvem „Protipovodňová opatření pro svazek obcí mikroregion 

Severo_Lanškrounsko“ – realizace tohoto projektu spolufinancovaného z Operačního 

programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) dosud probíhá. Projektu se účastnilo pět obcí 

z celkových osmi sdružených ve svazku. Výstupem projektu je digitální povodňový plán, 

pořízení bezdrátového rozhlasu jako prvku varovného systému a instalace elektronických 

výstražných sirén. 

 

Mimo zvolená témata MAS ORLICKO byl realizován rovněž obcemi mikroregionu Severo-

Lanškrounska (celkem v 6 obcích) další společný projekt spolupráce spolufinancovaný 

z OPŽP s názvem Mikroregion Severo-Lanškrounsko - nakládání s bioopady. Projekt také 

dosud probíhá. Výstupy projektu bude pořízení štěpkovačů a domácích kompostérů na 

biologický odpad. Někteří starostové požadují více informací z oblasti odpadové 

problematiky.  

 

Dalším důležitým tématem je regionální školství. Z pohledu starostů obcí i občanů 

představuje udržení základní a mateřské školy prvořadou prioritu každé obce. ZŠ funguje ve 

39 z 57 obcí, z toho úplná v 15 obcích. Problematické je však aktuální vytížení školních 

budov. Ve většině mateřských škol a postupně i na prvních stupních je často normovaná 

kapacita zařízení překračována, na druhých stupních je naopak volných míst pro žáky 
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nadbytek. Nedostatečné či zastaralé je vybavení škol a jejich odborných učeben. Mimo 

využití objektů pro výuku slouží školy jako významná komunitní centra se širokou paletou 

aktivit (společenské akce, další vzdělávání, charitativní projekty, přednášky. Stav školních 

budov a vybavení některých škol je pouze průměrné a vede k postupnému odlivu žáků do 

měst. MAS je například schopna spravovat databázi možných praxí a stáží na svém území, 

nabízet služby dobrovolnických organizací a zastřešovat společné projekty (společný nákup 

služeb, zajištění výuky, praxe). Spoluprací obcí lze nalézt přijatelné kompromisy pro udržení 

a smysluplný rozvoj kapacit regionálního školství.  

 

Doprava a veřejná dopravní obslužnost je dalším zvoleným tématem. Nutné je zejména řešení 

problematiky negativních vlivů dopravy na obyvatele – bezpečnost, hluk, prach, ale také 

přizpůsobení možností veřejné dopravy a komunikací všech typů pohybu osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Nastíněné body se nabízí ke komplexnímu řešení zejména 

v problematických místech – úseky páteřní komunikace I/11, silnice druhých tříd, okolí škol a 

dopravních terminálů, plánovaný přivaděč na R35. MAS může hrát důležitou roli při analýze 

problémových míst a hledání řešení v podobě přípravy financování projektů. Silnou stránkou 

regionu je poměrně hustá síť cyklostezek a cyklotras. Existují plány na doplnění sítě, 

aktualizaci značení, budování doprovodné infrastruktury, napojení stezek do Polska. Tyto 

záměry je rovněž nutné mezi obcemi koordinovat. V území se již rozvíjí spolupráce mezi 

obcemi a provozovateli veřejné dopravy, neboť spoje a jejich návaznost vždy nevyhovují 

potřebám občanů.  

 
 

Ad 4 

Cílem diskuse bylo získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS a 

popsat klady a zápory tohoto modelu v daném regionu a rovněž nastínit možné cesty dalšího 

rozvinutí konceptu MAS jako nástroje efektivnější spolupráce obcí.  

T. Vacenovský krátce zhodnotil komunikační aktivity a nástroje MAS ORLICKO ve vztahu 

k obcím na svém území (valné hromady, informační setkání, průběžné mailové informace o 

aktuálních problémech, zpravodaj, webové stránky atd.). Starosty je dosavadní komunikace 

hodnocena příznivě.  

 

Jako velmi úspěšná byla vyhodnocena dosavadní spolupráce obcí v oblasti problematiky 

protipovodňových opatření. Již dva ze tří členských svazků obcí MAS ORLICKO (Sdružení 

obcí Orlicko a Mikroregion Severo-Lanškrounsko) řešily společné projekty na toto téma. 

Region Orlicko-Třebovsko prozatím nikoli.  

 

V oblasti dopravy a dopravní obslužnosti lze konstatovat, že rovněž na tomto poli obce 

postupně úžeji spolupracují. Týká se to zejména projektů na bezpečnost v dopravě nebo 

projektů v cyklodopravě. Region Orlicko-Třebovsko a také Sdružení obcí Orlicko připravují 

společně více projektů na budování cyklostezek či značení cyklotras a pořízení doprovodné 

infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Mikroregion Severo-Lanškrounsko je poměrně mladý 

a zatím nemá zpracovánu vlastní strategii rozvoje. Proto také vymezení společných projektů 

v této oblasti není zatím definováno podrobněji. Zde však může MAS sehrát významnou 

informační a koordinační roli v podobě připomínkování strategie, hledání možností dotačních 

a dalších finančních zdrojů na realizaci projektů apod. Mnoho zvažovaných projektových 
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záměrů je možno směrovat do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen 

„IROP“) či Programu rozvoje venkova. Jednotlivé záměry jsou průběžně individuálně 

diskutovány se zástupci obcí a dále precizovány. MAS tak nabízí starostům obcí své know-

how a znalost aktuální podoby projednávání jednotlivých operačních programů.  

 

V oblasti školství spolu se starosty konstatujeme, že by spolupráce měla být v této oblasti 

velmi intenzívní. V rámci sběru projektových námětů pro následující roky a z diskuse nad 

nimi spolu se starosty se potvrdila vhodnost volby tohoto tématu v projektu. Také možnosti 

budoucích dotačních programů jako IROP nebo OP Zaměstnanost dávají naději na příliv 

finančních prostředků na řešení této problematiky. MAS by ráda zastávala pozici animační a 

propojující organizace v regionu napříč mezi vzdělávacími zařízeními a obcemi, ale rovněž 

také místními podnikateli. Důležitým identifikovaným problémem je totiž nesoulad nabídky 

absolventů středních škol s potřebami regionálního trhu práce.  

 
Z dalších možných témat spolupráce byl zmíněn systém nakládání s odpady, společný nákup 

telekomunikačních nebo energetických služeb, nákup a společné využívání párty stanů, 

případně venkovního nábytku pro kulturně-společenské akce ve svazcích apod.  

 

V obecné rovině fungování státní správy ve styku se samosprávou lze dle průzkumů 

provedených mezi starosty na území MAS ORLICKO konstatovat, že klíčovým 

identifikovaným tématem je fungování státní správy jako celku. Starostové se povětšinou 

velmi těžko orientují v obrovském množství nově vznikajících a zaváděných zákonů, předpisů 

a vyhlášek do praxe. U menších obcí bez vlastního úřednického aparátu je tento problém 

markantní. V nejsložitější situaci jsou samozřejmě neuvolnění starostové, kteří vykonávají své 

povinnosti správy obce po hlavním zaměstnání. Z diskuse mezi starosty vyplynula shoda na 

potřebě zajištění právních služeb pro obce (tvorba a kontrola smluv, informace o 

legislativních změnách a systému implementace do procesů obecních úřadů, pomoc při tvorbě 

obecních vyhlášek a další běžná právní agenda obcí). Otázkou je, jak by právní poradenství 

mělo fungovat. Ideálně by měl být zaměstnán přímo právník, který by byl k dispozici všem 

obcím. O formě úvazku, sídle nebo podobě poskytování služeb zatím nebylo diskutováno. Je 

to námět do budoucna, kde by MAS mohla pomoci právníka hledat, případně konzultace 

poskytovat ve svých prostorách. Klíčovým momentem je samozřejmě zajištění finančních 

prostředků na tuto pozici. Pracovníci MAS se budou touto otázkou zabývat a na některém 

z příštích setkání bude znovu otevřena.  

Většina starostů se shoduje na dobrém fungování a komunikaci úřadů obcí s rozšířenou 

působností (dále jen „ORP“) a úřadu krajského. Samozřejmě toto hodnocení vychází vždy 

z individuální zkušenosti s konkrétním úředníkem a řešenou problematikou na příslušném 

úřadě. Negativní hlasy převládají v otázce zrušení okresních úřadů a přesunu některých agend 

na ORP, případně přímo na obce. V jednom případě neuvolněný starosta dokonce hodnotil 

jako zátěž pro obec fungování systému CzechPoint. Systém zahrnuje mnoho agend, mění se 

jeho vizuální podoba a pravidla jeho užívání. Neuvolněný starosta může velmi těžko 

obsáhnout a průběžně studovat všechny změny. Toto je asi problematika obecnějšího rázu. 

Starostové jsou zahlcováni mnohdy nesmyslnými a v některých případech nerelevantními 

agendami – vyplňováním různých hlášení, reportů a tvorbou analýz na různá témata. Jedná se 
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o tvorbu různých statistických dat pro potřeby Českého statistického úřadu (například volební 

agendy, evidence majetku), České správy sociálního zabezpečení (mzdové statistiky), 

krajského úřadu atd. Z podrobnějšího prostudování některých úkolů se často ukáže, že 

požadavky na zpracování některých dat jsou mnohdy pro malé obce zcela nerelevantní. 

Účetní a starostové však ztrácí drahocenný čas studiem podkladů a návodů pro vyplňování. 

Vhodná by byla cílená separace dat již na vyšších úrovních správy, dokonalá propojenost 

orgánů ústřední státní správy a sdílení dat, jež by od obcí nemusela být všechna vyžadována. 

Starostové by uvítali více metodické pomoci nebo školení ze strany obcí s rozšířenou 

působností. Zde je úroveň poradenského servisu různá. Některé ORP pravidelná diskusní 

setkání pro starosty pořádají.  

Některé problémy ve státní správě zřejmě souvisí s velkou fluktuací úředníků na všech 

úrovních správy. Není vytvářen dostatečný tlak na kvalitu výkonu obecně. Jedním z důvodů 

může být dlouhodobě neúčinný zákon o státní službě.   

Opakovaně zaznívaly připomínky směrem k fungování Státního pozemkového úřadu. 

Výkonnost se jeví jako nedostatečná, instituce často velmi špatně komunikuje směrem 

k obcím a nejsou dodržovány lhůty dané Správním řádem.  

Přítomní neuvolnění starostové určitě uvítají pomoc s informacemi o dotacích – včetně 

střednědobého výhledu s orientačním plánem výzev. Na malých obcích totiž nejsou schopni 

z organizačních ani finančních důvodů připravovat více projektů tzv. do šuplíku. Již dnes 

pracovníci MAS osobně starosty navštěvují a přípravu projektových záměrů s nimi diskutují. 

Financování může být buď formou individuálních projektů obcí nebo svazků či přímo přes 

nástroje strategie komunitně vedeného rozvoje MAS ORLICKO. Malé obce rovněž nejsou 

schopny zajišťovat ve vlastní režii zpracování samotných žádostí o dotaci, organizaci 

složitějších výběrových řízení či dotační management projektu. Zde by mohla MAS 

samozřejmě sehrát v budoucnosti významnou roli.  

Pro některé starosty z menších obcí je rovněž komplikované plátcovství DPH a s ním spojené 

účetní agendy. V některých případech je velkou zátěží také evidence obyvatel, případně 

problém tzv. opatrovnictví. V jedné obci na našem území je ústav sociální péče, jehož někteří 

klienti jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům a to samozřejmě obci v pozici 

opatrovníka přináší mnoho starostí včetně osobních účastí na soudních řízeních.  
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