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Setkání s motivujícími starosty 

 

Svaz měst a obcí České republiky 
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Aktuální stav realizace Projektu  

meziobecní spolupráce 
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Projekt: 

• Vytváří podmínky pro rozvoj meziobecní spolupráce v ČR 

• Analyticky zmapoval situaci v území a napomohl hledání 

společných řešení – návrhů v oblastech samostatné 

působnosti obcí 

– předškolní výchova a základní školství 

– odpadové hospodářství  

– sociální služby  

– a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území 

preferují 
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spolupráce 

Projekt: 

 

• Připravil podněty a návrhy pro potřebné úpravy v legislativě, 

které budou na základě rozhodnutí Sněmu z května 2015 v 

Olomouci rozpracovány do akčního plánu priorit Svazu a 

následně se budeme zasazovat o promítnutí Projektem 

zjištěných potřeb starostek a starostů do legislativy 
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Základní cíle: 
 

• Cíl  Projektu  

- vytvořit podmínky pro meziobecní spolupráci 

• Cíl Svazu a starostů  

- napomoci spolupráci mezi obcemi 

- názory starostů z území argumentem pro změny   

v legislativě včetně legislativy finanční 
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Realizace Projektu 

 
• Probíhá ve 186 území správních obvodů ORP, ve kterých 

fungují proškolené týmy zaměstnanců smluvních partnerů 

(800 zaměstnanců, více než 400 motivujících starostů) 

• V územích dokončeny a na druhých oficiálních setkáních 

představitelů obcí starosty schváleny analytické a 

strategické rozvojové návrhové dokumenty (zúčastnilo se 

přes 5000 obcí) 
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Prodloužení Projektu 
• Dodatek ke smlouvě je podepsán ve 172 územích 

správních obvodů ORP, v dalších čtyřech probíhá 

schvalovací proces a jedno území ještě není rozhodnuto. V 

územích budou pokračovat týmy zaměstnanců smluvních 

partnerů (necelých 400 zaměstnanců, a necelých 400 

motivujících starostů a zastupitelů) 

• Prodloužení projektu - pracovní týmy v území se budou 

zabývat dalším rozvojem efektivní meziobecní spolupráce 

ve vztahu k preferovanému volitelnému tématu a 

dopracováním akčních plánů 
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Zapojení území do Prodloužení Projektu, stav k 17.6.2015 
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• Kontakt 

• Antonín Lízner, vedoucí projektový manažer SMO ČR,       

731579718, lizner.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  
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Pojďme společně podpořit 

rozvoj meziobecní spolupráce 

v ČR ! 

www.obcesobe.cz  


