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Realizace procesů dle 
metodiky MOS 

A. Úvod do Projektu – Cíle a aktuální stav  

B. Úkoly zajišťované realizačními týmy u 
smluvních partnerů – současný stav a další 
postup  

C. Cíle a směřování SMO ČR v oblasti podpory     
meziobecní spolupráce při realizaci a po 
ukončení projektu 

 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Základní charakteristika projektu: 
• pilotní projekt, hrazený plně ze zdrojů OP LZZ 

• inovativní charakter projektu 

• doba trvání 1. května 2013 – 30. června 2015 

• přímá finanční podpora do jednotlivých území až 2,5 mil. Kč 

• další informace na stránkách www.obcesobe.cz  



Podpora meziobecní 
spolupráce 

 

 

Cíle projektu 
• vytvoříme podmínky pro rozvoj meziobecní spolupráce v ČR 

• zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných 
řešení ve vybraných základních oblastech samostatné působnosti 
obcí 

• podporujeme starosty a obce, které přispějí k porozumění a 
sounáležitosti mezi obcemi v daném území  

• připravíme půdu pro vznik koordinačních a rozhodovacích 
mechanismů obcí v území (od neformálních struktur po 
institucionalizovanou spolupráci formou speciálního svazku obcí) 

• připravíme podněty a návrhy pro potřebné úpravy v legislativě 

 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Aktuální stav realizace Projektu 
•  pokryto 186 území správních obvodů ORP, ve kterých fungují 

proškolené týmy zaměstnanců smluvních partnerů (800 

zaměstnanců, více než 400 motivujících starostů!) 

•  dokončeny analytické práce – mapování území v základních 

oblastech Projektu (školství, sociální oblast a odpady), zúčastnilo 

se přes 5000 obcí 

•  proběhla 1.oficiální Shromáždění zástupců obcí 





Podpora meziobecní 
spolupráce 

Dlouhodobé přínosy Projektu 
a) vytvoření kapacity v území, zlepšení služeb, úspory prostředků pro 
rozvoj obcí – zejména s ohledem na malé obce (jejich 
spoluodpovědnost za řešení v daném území) 

Ø  podpora samostatného fungování obcí – argumentace proti snahám 
o jejich administrativní slučování  

b)  podpora vytvoření struktur meziobecní spolupráce, které budou 
dlouhodobě reprezentovat rozvoj daného území  - vytvoření 
nezpochybnitelného partnera pro stát, orgány státu v území a kraje 

Ø  strategický a systémový přístup ke koordinaci nejen sociálních, ale i 
dalších veřejných služeb v území 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Dlouhodobé přínosy Projektu 
c) nastartování spolupráce zdola, na základě dobrovolného rozhodnutí 
o formě meziobecní spolupráce - dohoda volených představitelů, jakou 
cestou se vydat 

d) využití výstupů k podloženým legislativním úpravám, a to jak v oblasti 
finanční (motivační prvky v RUD, národní dotační tituly), tak v 
jednotlivých řešených oblastech 

e) zpracované rozvojové dokumenty za území – základ pro čerpání 
finančních prostředků jak z národních, tak evropských zdrojů 

 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Celkový harmonogram realizace Projektu 
•  Fáze I: přípravné práce (září 2013 – leden 2014) 

•  Fáze II: analytické práce v území včetně 1. oficiálního setkání 
představitelů obcí (únor – červen 2014)  

•  Fáze III: diskuse a projednání navrhovaných řešení, volba formy 
meziobecní spolupráce (červenec – září 2014) 

•  Fáze IV: institucionalizace meziobecní spolupráce dle rozhodnutí v 
území, dopracování právních dokumentů (říjen 2014 – leden 2015) 

•  Fáze V: dokončení prací včetně 2. oficiálního setkání představitelů 
obcí (únor – červen 2015) 



Úkoly zajišťované realizačními 
týmy u smluvních partnerů 

Podpora meziobecní 
spolupráce 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

1.  Zpracování souhrnného dokumentu obsahujícího 4 kompletní 
rozvojové strategie (3+1+1) T: 20.12.2014 

2.  Zpracování závěrečného posudku k souhrnnému dokumentu  
T: 28.2. 2 

3.  Zapracování připomínek ze závěrečného posudku T: 31.3.2015 

4.  Doručení konečné verze souhrnného dokumentu (1x listinná 
podoba podepsaná oprávněnou osobou, 2 x CD) na adresu Svazu  
T: 15.4.2015 

5.  Konání 2.oficiálního setkání představitelů obcí T: 30.4.2015 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Analýza  
 

 

  

  

Charakteris*ka	  smluvního	  
partnera	  a	  projektu 

Základní	  profil	  území	  a	  
jeho	  SWOT 

Tema*cká	  analýza 

Tema*cká	  SWOT 

Nás$n	  řešení 

Sociokonomická	  analýza	  
-‐	  Základní	  analýza	  území,	  
profil	  a	  jeho	  SWOT,	  	  
Vlastní	  tema$cká	  analýza	  
–	  vždy	  pro	  jedno	  ze	  
základních	  témat	  a	  
volitelná	  témata,	  dílčí	  
tema$cká	  SWOT	  	  	  	  

 
Nás*n	  směřování	  
návrhové	  čás*	  

 



Podpora meziobecní 
spolupráce 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Návrhová část – etapy  
 

 

  

  

Vize 

Problémové	  okruhy 

Cíle 

Indikátory	  (=	  měřítka) 

Projekty,	  opatření,	  
ak$vity 

Návrhová	  část	  
dokumentu	  
-‐	  Vazba	  na	  rozpočet	  bude	  
zajištěna	  přes	  akční	  plán.	  	  
-‐	  K	  plánu	  budou	  následně	  
schválena	  implementační	  
pravidla.	  	  

 
Akční	  plán	  (bude	  
schvalován	  každoročně	  
společně	  s	  rozpočtem)	  

 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

•  Základní vodítko: Rámcová metodika pro tvorbu 
dokumentů (závazné) 

•  Základní informace s časovým harmonogramem: 
Metodický postup zpracování návrhové části 
(zveřejněn 7.7. v IS) 

•  Metodické pokyny pro jednotlivé body návrhové části 
(fakultativní) 

•  K dispozici již 4 metodické postupy: „struktura návrhové 
části“ (21.7.), „vize“ (18.7.), „problémové okruhy“ (8.8.), 
„cíle“ (2.9.), připraveno „indikátory“ a „akční plán“ 

Návrhová část dílčích strategií 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Cíle a směřování SMO ČR  
v oblasti podpory meziobecní spolupráce  

při realizaci a po ukončení projektu 
 
 
 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Cíle 
• podpora samostatného fungování obcí – argumentace 
proti snahám o jejich administrativní slučování  

• vytvoření kapacity v území, zlepšení služeb, úspory 
prostředků pro rozvoj obcí 

• nastartování spolupráce zdola, na základě dobrovolného 
rozhodnutí o formě meziobecní spolupráce  

• využití výstupů k podloženým legislativním úpravám – 
motivační prvky v RUD, národní dotační tituly, změny                
v jednotlivých řešených oblastech apod.  



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Dlouhodobé přínosy Projektu 
• podpora vytvoření struktur meziobecní spolupráce, které 
budou dlouhodobě reprezentovat rozvoj daného území 

• strategický a systémový přístup ke koordinaci veřejných 
služeb v území 

• vytvoření partnera pro stát, orgány státu v území a kraje 

• zpracované rozvojové dokumenty za území – dobře 
využitelné pro  čerpání finančních prostředků jak z 
národních, tak evropských zdrojů 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Konkrétní kroky k naplnění cílů Svazu: 
•  Získávání názorů z území – základ úspěchu 

•  Realizační tým Projektu společně se svazovými 
legislativci připraví první návrh svazových pozic v oblasti 
věcných i finančních legislativních změn pro základní i 
volitelná témata na základě analýz a strategií z 
jednotlivých území 

•  Vstupy a argumenty pro jednání řídicích a pracovních 
výborů Rady vlády pro rozvoj veřejné správy  

 



Podpora meziobecní 
spolupráce 

Konkrétní kroky k naplnění cílů Svazu: 
•  Návrhy budou dále posouzeny odbornými nezávislými 

oponenty a projednány věcně příslušnými svazovými 
komisemi 

•  Poté budou návrhy projednány svazovou legislativní a 
finanční komisí 

•  Po projednání v Komorách Svazu a doporučení 
Předsednictvem Svazu předány Radě Svazu 

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

 



Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní 
spolupráce v ČR ! 

www.obcesobe.cz  


