ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO, O.P.S.
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO
EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Název MAS:

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Místo konání:

zasedací místnost MěÚ Vizovice

Datum a čas:

17. 9. 2015, od 15:00

Přítomni:
Ing. Pavel Elšík – za realizační tým projektu
Bc. Renata Bednářová – za realizační tým projektu
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. – za realizační tým projektu
Mgr. et Mgr. Jakub Lysek – za externího dodavatele odborných výstupů projektu – SMARV
Z cílové skupiny: starostové 12 obcí - dle prezenční listiny
Program:
1. Úvod
2. Prezentace dosavadních výsledků projektu
Představení Strategie spolupráce obcí (SSO) MAS Vizovicko a Slušovicko
3. Projednání, doplnění a schválení SSO-MAS, facilitace
4. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství
5. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým operačním
programům
6. Aktuální problémy obcí
7. Závěr
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1. Úvod
Úvodního slova se ujal regionální koordinátor pro Zlínský kraj Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
Přítomné přivítal, seznámil s programem a představil zástupce externího dodavatele
odborných výstupů projektu – SMARV pana Mgr. et Mgr. Jakuba Lyska.

2. Prezentace dosavadních výsledků projektu
Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, představení Strategie spolupráce obcí (SSO) MAS Vizovicko a
Slušovicko
Prezentaci dosavadních výsledků projektu provedl pan Lysek. Ve své prezentaci představil:
-

dosavadní a chystané výstupy projektu

-

deset pilotních nejzajímavějších poznatků z dosud zpracovaných výstupů

-

spolupráci obcí v pěti projektových tématech

-

území MAS ve vztahu k území ORP

-

legislativní návrhy SMS

-

příklady dobré praxe z pěti projektových témat

Při prezentování příkladu dobré praxe z oblasti dopravy, který byl zaměřen na pořízení
minibusů pro přepravu dětí a občanů byla zmíněna i problematika provozu tzv. senior taxi a
dovážkových služeb. Zazněl názor, že tyto služby mají i negativní vliv např. vyřazují funkci
rodiny v péči o seniory a přispívají k izolaci seniorů ve svých domovech, proto v jedné z obcí
na území MAS bylo od záměru provozovat senior taxi upuštěno.

Představení Strategie spolupráce obcí (SSO) MAS Vizovicko a Slušovicko se ujala manažerka
MAS Vizovicko a Slušovicko Bc. Renata Bednářová. Nejprve přítomným připomněla význam
strategie a vysvětlila způsob výběru projektových témat. Následně představila strukturu
strategie a podrobně popsala všechny její kategorie. Větší část její prezentace byla věnována
strategické části a jejím cílům s návazností na akční plán a konkrétní projekty. Nakonec
přítomné informovala o výsledcích oponentních posudků a vyzvala k diskuzi nad obsahem
strategie a vybranými aktivitami akčního plánu.
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3. Projednání, doplnění a schválení SSO-MAS, facilitace externí dodavatel
V diskuzi k obsahu strategie bylo předneseno pár připomínek, které by bylo vhodné do
strategie doplnit. Ty se týkaly zejména oblasti cyklodopravy. Starosta města Slušovice
požádal o zanesení do strategie návrh na cyklostezku ze Zádveřic do Slušovic, se kterým
všichni přítomní souhlasili. Dále se diskutoval návrh cyklostezky Hvozdná – Lukov (již
v územním plánu), jež přednesl starosta obce Hvozdná. Zazněl zde názor, že by tato
cyklostezka neměla být ve strategii uvedena z toho důvodu, že zasahuje jen do jedné obce
MAS a směřuje ven z jejího území. Dále proběhla debata k akčnímu plánu, kde pan Žůrek
nastínil aktuální situaci v tvorbě Místních akčních plánů (MAP), do něhož by se kromě
školských zařízení ORP Vizovice, chtěly zapojit i obce z ORP Zlín náležící do MAS, ale také
obec Držková z MAS Podhostýnska. Jednání k tomuto tématu ještě proběhnou a starostové
budou dále informováni prostřednictvím emailové komunikace či dalších jednání MAS.
Po projednání strategie bylo navrženo její schválení.
„Starostové obcí z území MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. berou na vědomí Strategii
spolupráce obcí v MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a ukládají manažerovi MAS Vizovicko
a Slušovicko, o.p.s. jeho nezbytnou finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS
Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.“
Všichni přítomní hlasovali PRO jeho schválení.

4. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství
Manažerka Renata Bednářová seznámila přítomné s Paktem o spolupráci a partnerství
v tomto znění:
„My, zástupci obcí v MAS Vizovicko a Slušovicko, 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 Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.“
Následně proběhlo hlasování, ve kterém se všichni přítomní hlasovali PRO jeho schválení.
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5. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým operačním
programům
Pan Žůrek představil skripta k novým operačním programům a operačním programům
přeshraniční spolupráce – jejich obsah a stručně jednotlivé operační programy, ve kterých
může obec figurovat jako příjemce dotace či jako partner příjemce.
Tato skripta budou starostům rozeslána v aktuální pracovní verzi během následujících dní.

6. Aktuální problémy obcí
Na téma aktuálních problémů proběhla krátká diskuze. Obce na území MAS nyní nejvíce řeší
operační programy a to, kde budou moci žádat peníze na drobné opravy svěřených
komunikací či prostor.

7. Závěr
Na závěr kulatého stolu poděkovali manažeři MAS Vizovicko a Slušovicko za účast krajskému
koordinátorovi Mgr. Petru Žůrkovi S.T.D., Mgr. et Mgr. Jakubu Lyskovi za připravené
prezentace a všem přítomným starostům za účast a spolupráci při tvorbě strategie.

Vizovice, 17. 9. 2015

Zapisovatel: Ing. Pavel Elšík,
manažer MAS Vizovicko a Slušovicko

Přílohy:
- fotodokumentace
- prezenční listina
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