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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. 



Činnost MS ve vazbě na prodloužení projektu  

 

Aktivity v rámci KA 12 – Efektivní meziobecní spolupráce  
 

 Zpráva o prezentaci výsledků dotazníkového šetření 

k průřezovému tématu administrativní podpory malých obcí. -  

Diskuze ve fokusní skupině - řízený  rozhovor s hlavními aktéry                    

procesu hledání cest pro praktické zajištění poptávaných služeb na bázi 

meziobecní spolupráce.  

 

 Volba tématu pro efektivní meziobecní spolupráci v území ORP.  

 

 Definování rozsahu a spektra činností a služeb zajišťovaných 

budoucím centrem společných služeb   

Podpora meziobecní 

spolupráce 



„Administrativní podpora 

malých obcí„  

Otázky a problémy k zamyšlení – „domácí úkol“ 
 

 Co vše má „zajišťovat“ centrum společných služeb 

 

 Jaká organizační forma pro zřízení tohoto centra je optimální ? 

 

 Jak má být organizována vlastní činnost tohoto centra  

 

 Jakou strategií realizace budování centra v území optimálně 

zvolit 

 

 



 Stanovení vlastního časového a věcného harmonogramu postupu 

budování centra společných služeb  

 

       aktivní zapojení do neformální komunikační platformy v území ORP, 

      spolupráce s realizačním týmem, podpora budoucího nositele centra 

      společných služeb  

 

   Finanční efektivnost provozu „center společných služeb“  

 

       aktivní účast na organizaci a vyhodnocení šetření, spoluorganizování 

      jednání neformální komunikační platformy na dané téma  

 

    Zpráva z území o průběhu aktivity 
    

Podpora meziobecní 

spolupráce 



V případě volby jiného tématu pro EMOS  

 

• DLE 3 části MEMOS - Řízení diskuze o směřování meziobecní 

spolupráce  

• KMOS organizuje diskuzi dle platné Metodiky MOS na bázi komunikační 

platformy -neformálního Shromáždění zástupců (kapitola 3.7 Metodiky 

MOS).  

• Tato skupina starostů a zastupitelů, kteří se aktivně zapojili do realizace 

projektu meziobecní spolupráce, je iniciační skupinou, která hraje důležitou 

roli při organizování dalších debat o prohlubování meziobecní spolupráce 

v území- zde je nezastupitelná role Motivujících starostů.  

• Právě prostřednictvím této platformy jsou do diskuzí vtahováni ostatní aktéři 

v území a i pro období prodloužení projektu platí důležitost dobrého 

nastavení komunikačních mechanismů v rámci správního území pro 

zajištění dobré spolupráce mezi obcemi a pro koordinaci vybraných oblastí 

služeb a dosažení společných cílů, tak jak byly stanoveny v návrhové části 

Souhrnného dokumentu. 

 

 

Podpora meziobecní 

spolupráce 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
 

K naplnění těchto aktivit bude:  

a) pravidelně komunikovat a spolupracovat s realizačním týmem 

v územním 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 

Mediátor MOS:  
  

 komunikuje se zástupci obcí v daném území ORP, 

 rozšiřuje informace o cílech, výsledcích a získaných zkušenostech v 

průběhu Projektu, 

 analyzuje stávající formy meziobecní spolupráce v daném území ORP,  

 identifikuje možné oblasti spolupráce obcí a měst a seznamuje s těmito 

názory VRT, 

  je prostředníkem mezi obcemi a zřízenou Platformou EMOS,  

 zajišťuje přenos informací o činnosti Platformy EMOS, informuje o 

závěrech jednání Platformy obce a města daného území ORP,  

       může se účastnit jednání částí Platformy EMOS,  

 informuje starosty o dění v oblasti meziobecní spolupráce, 

 motivuje zástupce obcí a měst rozvíjet meziobecní spolupráci v daném 

území ORP, 

 zpracovává písemnou zprávu o své činnosti, 

 řídí se pokyny VRT, případně postupuje dle metodik a metodických 

pokynů. 



Pojďme společně podpořit 

rozvoj meziobecní spolupráce 

v ČR ! 

www.obcesobe.cz  


