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Podpora meziobecní 
spolupráce 

Motivující starosta - hlavní aktivity v území 
a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní spolupráce. 
b) zprostředkovávat vzájemnou komunikaci mezi představiteli obcí a přispívat k  
     eliminaci případných rozporů při naplňování Projektu. 
c) aktivně se účastnit zasedání představitelů obcí a prezentovat na nich 
    Projekt. 
d) při vhodných příležitostech informovat představitele obcí o cílech a přínosech 
    Projektu. 
e) motivovat představitele obcí k zapojení do aktivit souvisejících s Projektem. 
f) podporovat ustavení shromáždění zástupců obcí a vznik (transformaci) 
   dobrovolného svazku obcí pro územní obvod. 
f) pravidelně komunikovat s realizačním týmem Projektu, a to především 
   s příslušným regionálním koordinátorem. 
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K naplnění těchto aktivit bude:  
a) pravidelně komunikovat a spolupracovat s realizačním týmem 

v územním obvodu, zejména s koordinátorem meziobecní spolupráce. 
b)  připravovat podněty pro činnost realizačního týmu v územním obvodu. 
c)  poskytovat Svazu zpětnou vazbu k dokumentům zpracovávaných v 
     rámci Projektu. 
d)  informovat Svaz o možnostech zefektivnění činností v rámci Projektu. 
e) spolupracovat s expertem na komunikaci a vztahy s územní 

samosprávou, který je metodickým koordinátorem činnosti 
motivujících starostů.  



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Aktuální stav projektu 
 

• Ucelený souhrnný dokument byl realizační týmy 
odevzdán 20.12. 2014 Svazu, který k dokumentu 
zpracuje „závěrečný posudek“ a to nejpozději do 
28.2.2015     

• Realizační tým připomínky zapracuje do 31.3.2015 
• Dále probíhá příprava na 2. oficiální setkání 

představitelů obcí včetně návrhů, jak dál pokračovat v 
meziobecní spolupráci.  



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Činnost MS ve vazbě na povolební situaci 
 

• Šíření informací o projektu MOS mezi nově zvolenými 
zástupci obcí: 

    - Vysvětlování cílů a smyslu projektu 
    - Případné získávání obcí s novým vedením jako           
       partnerů projektu 
    - Zpětná vazba na SMO ČR 
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Činnost MS 
• Spolupráce s realizačním týmem 

• Průběžné informace (od realizačního týmu) o dokončování 
souhrnného dokumentu 

• Konzultace se starosty (a DSO) o připravovaných návrzích na další 
meziobecní spolupráci 

Hlavní výzvy: 

posouzení souladu návrhové části Souhrnného dokumentu 
s potenciálem území – bude metodicky upřesněno, 

zajistit ve spolupráci s KMOS přípravu a průběh 2. 
oficiálního setkání.  
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Motivující starostové se aktivně podílejí:  
• na zajištění účasti zástupců obcí na setkání, 

• uskutečnění bezproblémového průběhu, 

• dohlížejí na řádné zpracování všech podkladů především pak 
Zprávy o průběhu realizace, kterou kontrolují z hlediska úplnosti 
(dle šablony) a přesnosti.       

 

 

Příprava na 2. oficiální setkání představitelů obcí  
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Příprava na 2. oficiální setkání představitelů obcí 

Základní podmínky pro konání setkání 
 

• Musí proběhnout do 30. 4. 2015 
 

• Nejdříve však poté, co bude Svazu v elektronické podobě 
doručena ucelená rozvojová strategie(souhrnný dokument) v 
odpovídající kvalitě (bez věcných a formálních nedostatků). 
 

• Setkání svolává představitel smluvního partnera (starosta 
smluvního partnera ve spolupráci s motivujícími starosty a 
koordinátorem meziobecní spolupráce).  
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Příprava na 2. oficiální setkání představitelů obcí 

Základní podmínky pro konání setkání - pokračování 
 

• Setkání se koná na území daného ORP. Minimální účast na 
setkání je 30% obcí z daného správního obvodu ORP 
 

• Pro přijetí usnesení je potřebné dosáhnout většiny hlasů obcí 
reprezentující více než 50 % obyvatel území ORP přítomných 
obcí  
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Důležité dokumenty 
 
• Metodické doporučení pro konání 2. oficiálního setkání 

představitelů obcí – jehož součástí budou  základní podmínky pro 
konání, vzorový program a struktura Zprávy o postupu realizace 
projektu (předpokládaný termín zveřejnění do poloviny února 2015) 
 

• Budou připraveny i další vzorové dokumenty (prezenční listina, 
cedulky na dveře, vzor zápisu z jednání, vzor prezentace a další) 
(předpokládaný termín zveřejnění do poloviny února 2015) 
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Zpráva o postupu realizace projektu „Podpora 
meziobecní spolupráce“ za období od 1. do 2. 
oficiálního setkání představitelů obcí 
• Zprávu o postupu realizace projektu zpracuje realizační tým 

zejména na základě průběžných zpráv, které pravidelně v měsíčních 
intervalech předkládá Svazu.  

• Cílem zprávy je zdokumentovat postup realizace projektu v daném 
správním území obce s rozšířenou působností.  

• Zpráva bude rozdělena do několika částí, které věcně odpovídají 
„vzorovému programu setkání“ a současně aktivitám zajišťovaným 
realizačním týmem ve sledovaném období.  

•  Předpokládaný rozsah dokumentu je cca 20 stran 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Vzorový program setkání (návrh) 
• Prezence účastníků 

• Organizační pokyny 

• Zhodnocení dosavadních prací na projektu v území ORP 

• Výsledky zpracování návrhového částí v oblastí odpadů, sociálních 
služeb, školství, volitelného tématu, případně aglomerace 

• Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „administrativní 
podpora malých obcí“ 

• Prezentace připravených právních dokumentů 

• Závěr a další postup 

 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Činnost motivujících starostů po 2. oficiálním setkání 
představitelů obcí 
• Spolupráce s realizačním týmem na zpracování závěrů z 2. 

oficiálního setkání 

• Jednání se starosty, kteří se nemohli zúčastnit shromáždění 

• Účast na zasedáních stávajících DSO – podání informace o průběhu 
projektu 

• Spolupráce s realizačním týmem na návrzích na rozvíjení, 
prohloubení, případně institucionalizaci meziobecní spolupráce 
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Výzva  
pro starosty k aktivnímu zapojení do platforem a 
odborných komisí 

• Platforma: Efektivní meziobecní spolupráce  

• Platforma: Ohrožení chudobou – sociální tématika, 
podpora zaměstnanosti 

• Odborné komise: Cestovní ruch, bezpečnost, podpora 
podnikání, doprava 
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Přihlášky u Ing. Ivana Černého  
experta pro komunikaci a vztahy s územní 

samosprávou 
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• Kontakt 

• Ing. Ivan Černý, expert pro komunikaci a vztahy s územní 
samosprávou, tel. 730154520, cerny.mos@smocr.cz 

• Ostatní kontakty (včetně regionálních koordinátorů) 

• www.obcesobe.cz/kontakty  

• Korespondenční adresa 

Svaz měst a obcí ČR 
Projektová kancelář 
5. května 1640/65 
140 21 Praha 4 
e-mail: mos@smocr.cz 
www.obcesobe.cz  

 

mailto:jech@smocr.cz
http://www.obcesobe.cz/kontakty
mailto:mos@smocr.cz
http://www.obcesobe.cz/


Pojďme společně podpořit rozvoj  
meziobecní spolupráce  

v ČR ! 
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