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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ROZVOJ OBCÍ  

MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 

Název MAS:   MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

Místo konání:   Obecní úřad Hoštejn 

Datum a čas:   30.09.2015 v 13:30 hod. 

 

Přítomni:   

dle prezenční listiny 

 

Zápis: 

Jednání bylo zahájeno přivítáním účastníků ze strany starosty obce Hoštejn, následovalo 

představení programu jednání projektovou manažerkou A.Bartošovou. 

 

Zapisovatelkou byla určena A.Bartošová a ověřovatelkou zápisu starostka obce Kopřivná Jana 

Gerešová. 

 

Tomáš Šulák seznámil přítomné s aktuálním stavem projektu „MAS jako nástroj 

spolupráce obcí pro efektivní chod úřadu“ (příloha č.1 zápisu) – přestavil výstupy projektu; 

zapojená území v projektu; promítnutí spolupráce do témat strategií regionů, návrh 

legislativních změn, které vzešly z realizace projektu a příklady dobré praxe, které byly také 

sesbírány v rámci realizace projektu a tvoří motivační publikaci pro starosty.  

 

 

 

Na úvod o výstupech projektu navázala projektová manažerka za MAS Horní Pomoraví 

o.p.s.Anna Bartošová, která představila projekt z pozice zapojené MAS, shrnula základní 

údaje o projektu, jeho cíle a dosažené výstupy a témata spolupráce, která MAS zařadila do 

SSO MAS. V jednotlivých tématech pak projektoví manažeři představili stanovená opatření 

(M.Buchta – odpady; B.Haušková – cestovní ruch; R.Baslerová – protipovodňová opatření a 

krizové řízení; A. Bartošová - zaměstnanost) (příloha č.2 zápisu). 
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O strategii spolupráce obcí bylo následně hlasováno – jednomyslně byla všemi přítomnými 

dle prezenční listiny SSO MAS vzata na vědomí. 

 

Regionální koordinátor Michal Hlavatý seznámil přítomné se zněním Paktu o spolupráci a 

partnerství (příloha č.3 zápisu), který byl následně jednomyslně přijat všemi přítomnými 

dle prezenční listiny. Michal Hlavatý navázal představením skript „Operační programy 

v kostce“, které patří také k výstupům projektu. 

V následující diskusi bylo projednáno aktuální téma tvorby tzv. Místních akčních plánů 

vzdělávání. Projektoví manažeři MAS představili přítomným výzvu, do které bude území 

MAS zapojeno. Starostům byla představena jejich role v akčních plánech vzdělávání a přínos, 

který by mohla vytvořená strategie pro obce a jejich školy mít. Je to další způsob 

prohlubování spolupráce v území, konkrétně prostřednictvím spolupráce a partnerství škol a 

subjektů zájmového a neformálního vzdělávání. 

Dalším tématem diskuse byly odpady a společné vyjednávání o ceně za svoz komunálního 

odpadu a aktuální možnosti řešení situace. Odpady jsou jedním ze zapracovaných témat SSO 

MAS a v rámci následných setkání v regionu se jimi budeme nadále zabývat.  

 

Výpis usnesení: 

1) Přítomní starostové obcí z území MAS Horní Pomoraví o.p.s. berou na vědomí 

Strategii spolupráce obcí v MAS Horní Pomoraví a ukládají manažerovi MAS Horní 

Pomoraví o.p.s jeho nezbytnou finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS 

Horní Pomoraví o.p.s 

 

2) Přítomní starostové obcí z území MAS Horní Pomoraví o.p.s schvalují znění Paktu 

spolupráce a partnerství v MAS Horní Pomoraví o.p.s v následujícím znění:  

„My, zástupci obcí v MAS Horní Pomoraví o.p.s tímto deklarujeme, že budeme 

spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit 

Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních a městských 

úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským 

sektorem v místní akční skupině MAS Horní Pomoraví o.p.s“.  
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Fotodokumentace: 
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Zapsala:     Zápis ověřila: 

Anna Bartošová    Jana Gerešová 

MAS Horní Pomoraví o.p.s.    starostka obce Kopřivná 


