
Podpora meziobecní 
spolupráce 

Cíle a směřování Svazu v oblasti 
meziobecní spolupráce při realizaci 

a po ukončení Projektu 
realizace s motivujícími starosty 

Jaromír Jech 
Ředitel a supervizor projektu 
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1. Zpracování závěrečného posudku k souhrnnému 
dokumentu ze strany OT  T: 28.2. 2015 
 

2. Zapracování připomínek ze závěrečného posudku ze 
strany realizačního týmu v území T: 31.3.2015 

         

 
Technické zakončení projektu (dle platného harmonogramu) 
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Stanovisko se zaměřením na posouzení zda specifické 
cíle a aktivity: 

       a) jsou v souladu s rozvojovým potenciálem území 
(příležitostmi apod.), 

       b) mohou být naplněny prostřednictvím meziobecní 
spolupráce (do jaké míry).  
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3. Doručení konečné verze souhrnného dokumentu (1x 
listinná podoba podepsaná oprávněnou osobou, 2 x CD) 
na adresu Svazu  
T: 15.4.2015 

4. Vytvoření zprávy o průběhu realizace (shrnutí všech 
procesů a výstupů) a konání 2.oficiálního setkání 
představitelů obcí T: 30.4.2015 

5. Příprava setkání a uskutečnění setkání zástupců 
jednotlivých smluvních partnerů T: 31.5.2015 
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Zapojení motivujících starostů do debaty o výsledcích                    
a výstupech projektu: 

 

•Účast na platformě „Efektivní meziobecní spolupráce“ 
•Účast na platformě „Ohroženi chudobou“  
•Zapojení do odborných komisí Svazu v kontextu témat: 

– Cestovní ruch,  
– Bezpečnost,  
– Podpora podnikání,  
– Doprava  a dopravní obslužnost. 
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Vyzýváme Vás, motivující starosty, k aktivnímu zapojení 

do nově ustanovovaných platforem a na činnosti 
odborných komisí Svazu.  

Jde o účast na jednáních, o zpracování komentářů, 
postojů, návrhů. 

Účastí na XIV. Sněmu Svazu napomůžete pokračování 
myšlenky meziobecní spolupráce. 
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Proč? 
Návrhy budou projednány svazovými orgány 

Rada Svazu předloží definitivní návrhy ke schválení 
na XIV. Sněmu Svazu v květnu 2015 v Olomouci 

Na starostech bude záležet, zda bude pokračování 

 Je nutné, aby motivující starostové byli na Sněmu a 
přispěli k pokračování myšlenky meziobecní 
spolupráce 
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Zájemci, kteří jsou připraveni aktivně se debaty účastnit, do 

formuláře u prezence nebo v mailu uvedou:  
- téma, kterému se chtějí věnovat, 
- území ORP, které zastupují, 
- aktuální pozici v komunální politice, 
- aktuální spojení. 
 
Informace budou využity pro vytvoření seznamu zájemců. 

 
Zájemci hlaste se u ing. Ivana Černého, experta pro 

komunikace a vztahy s územní samosprávou. 
 

Tel.: 730 154 520, e-mail: cerny.mos@smocr.cz 
 

 

mailto:cerny.mos@smocr.cz
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• Další společné aktivity: 
– vedení debaty o významy meziobecní spolupráce ve 

veřejném prostoru,  

– komunikace s ministerstvy a dalšími poskytovateli 
dotačních zdrojů (např. kraje) s cílem zohlednění 
meziobecní spolupráce v dotačních výzvách. 
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• Kontakt 
• Jaromír Jech, ředitel–supervizor projektu, 603 841 031, 

jech@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/
http://www.obcesobe.cz/kontakty


Pojďme společně podpořit 
rozvoj meziobecní spolupráce 

v ČR ! 

www.obcesobe.cz  
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