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Projekt Podpora meziobecní spolupráce 
Počty starostů, místostarostů a zastupitelů zapojených do 
projektu: 

- V základní části      407 starostů 

- V prodloužení   379 starostů, z toho 22 zastupitelů a 
1mediátor  

 



Role starostů v projektu 

• Působení ve svém okolí, zejména při 
komunikaci s ostatními starosty, ve prospěch 
meziobecní spolupráce 

• Spolupráce s realizačním týmem při přípravě 
dokumentů, při komunikaci se starosty a při 
projednávání dokumentů. Využití kontaktů a 
praktických zkušeností ve prospěch projektu 

• Soustředění se na systematické pojetí 
meziobecní spolupráce 
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Zhodnocení působení MS 

Velmi rozdílné v závislosti na složení a 
zkušenostech realizačního týmu 

 

V prodloužení se už bez aktivního zapojení 
starostů nemohly aktivity KA 12  a  KA 13, které 
vyloženě komunikaci v území předepisovaly, 
realizovat 
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Krátká historie meziobecní spolupráce 

• Příklad: nemocnice v Českém Brodě 

• Okresní shromáždění: starostové rozhodovali o 
službách pro své občany, které nebyly v 
kompetenci obcí (sociální ústavy a služby, 
nemocnice) 

• ORP, kraje (velká propast mezi obcemi a kraji): 
starostové  se starají o svou obec v rozsahu 
kompetencí daných zákonem o obcích a 
navazujících předpisů 
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Současnost meziobecní spolupráce 

• Viz předešlý odstavec 

• Spolupráce v rámci DSO 

• Spolupráce účelová (např. čistá řeka Jihlava, 
dopravní obslužnost na Rakovnicku) 

• Spolupráce v MAS 

Není celkový systém, např. nelze žádný problém 
řešit přes DSO (legislativní zábrany, DSO 
nepokrývají celé území ČR) 
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Příklady spolupráce mezi obcemi v 
Rakousku  

• Sdružení pro likvidaci odpadů a odpadních vod; sdružení pro 
výběr daní, matrikářství, nákup, přidělování veřejných 
zakázek, personální správa, stavebnictví atd. 

• Společné zakládání podnikatelských zón 

• Vytvoření zařízení pro péči o děti a sociálních zařízení 

• Svazy pro regionální rozvoj  (Leader, EUREGIOs...) 

• Vývoj lokality/marketing, turistika, Breitband-široké pásmo (není 

tím míněn internet? Pozn.překl.) 

• Spolupráce mezi centry a okolními obcemi  

• Mobilita ve venkovském prostoru  

• Energie v regionu, regionální energetické koncepty 

• … 
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Meziobecní spolupráce v dalším 

období  

Meziobecní spolupráce bude standardní 
činností vedení obcí: 

 

Legislativní podmínky, např. v oblasti 
nakládání s odpady 

Finanční podmínky, finanční pobídky, 
komunální daň 



Pokračování 

Před starosty stojí nové úkoly: 

 

- Spojit výhody spolupráce mezi obcemi se zachováním         

nebo rozvíjením života své obce 

- Navodit atmosféru, že spolupracovat je normální, 

napomáhat spolupráci vhodnou informační politikou 

- Stát se tahounem meziobecní spolupráce, využít 

zkušenosti z projektu MOS 



 

 

 

D i s k u z e 



Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní 
spolupráce v ČR ! 

www.obcesobe.cz  


