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Strategie spolupráce obcí
MAS Buchlov, z. s.
Dokument „Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s. Dodatek vznikl v roce 2015 jako
jeden z výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“. Dokument
doplňuje a upřesňuje strategii MAS v oblasti spolupráce obcí. Texty v tomto dokumentu jsou
výsledkem dílčích analýz, jednání a několikaměsíční činnosti v rámci výše uvedeného
projektu.

Strategie spolupráce obcí obsahuje šest základních částí:
Část 1 – Karta MAS
Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS
Část 3 – Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS
Část 4 – Návrhová část strategie spolupráce obcí
Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Část 1 – Karta MAS
Název MAS:
Kraj:
Datum vzniku:
Adresa sídla:
Adresa kanceláře:
IČO:
Kontakty:

Kontakty na hlavního
manažera MAS:

Jméno a kontakt na
statutárního zástupce:

Počet partnerů/členů
v MAS:
Základní popis
organizace:

MAS Buchlov, z.s.
Zlínský kraj
21. 4. 2004
Masarykova 273, 687 08 Buchlovice
Masarykova 273, 687 08 Buchlovice
266 62 698
telefon do kanceláře
+420 604 752 044
e-mail MAS
mpolaskova.os@seznam.cz
web MAS
http://www.buchlov.cz/uvod/
ID datové schránky
5gdkbc7
Marta Polášková
Masarykova 273, 687 08 Buchlovice
tel.: +420 604 752 044
e-mail: polaskova@buchlov.cz , mpolaskova.os@seznam.cz
Miroslav Kovářík
Masarykova 273, 687 08 Buchlovice
tel.: 572 595 120, 603 251 539
e-mail: modra@uh.cz
veřejná správa (V):
13 (Stupava zatím Není schválená)
podnikatelská sféra (P): 13
neziskový sektor (N):
13
Historie a vývoj MAS:
MAS Buchlov je skupina dobrovolníků, která se zabývá výběrem
a hodnocením dotací přidělovaných z programu Leader. Jsou to zástupci
samosprávy, neziskového sektoru a podnikatelů hospodařících na území
obcí MAS Buchlov.
MAS byla založena ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. a v návaznosti na
Iniciativu Společenství určenou pro rozvoj venkova Leader, a to jako
samostatný subjekt, který bude usilovat o získání podpory z Programu
rozvoje venkova ČR na realizaci Integrované rozvojové strategie a
Strategického plánu Leader, a to formou uzavření smlouvy s Ministerstvem
zemědělství ČR na provádění a zajišťování administrativní činnosti spojené
s příjmem, výběrem a kontrolou projektů včetně souvisejících
delegovaných činností na území MAS.
MAS je v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. zapsaným spolkem, v němž se
dobrovolně sdružují fyzické a právnické osoby za účelem zajišťování
činností komunitně vedeného místního partnerství ve prospěch venkova na
území MAS.
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov hospodaří na celém území
Mikroregionu Buchlov, který sdružuje 14 obcí. Území MAS je jednotné,
kompaktní, logicky soudržné, a je tvořeno katastrálními územími obcí
Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany,
Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov. Čtrnáctá
obec, Stupava, bude předložena ke schválení za člena MAS při nejbližší
valné hromadě MAS.
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Systémovým přístupem k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje oblasti
dosáhla MAS Buchlov provázáním dvou hlavních deviz území – historické
kontinuity v návaznosti na turistickou atraktivitu oblasti (Hrad Buchlov,
Velehrad, Zámek Buchlovice, Archeoskanzen Modrá) a unikátní krajiny
Chřibů jako základního zdroje přírodního bohatství.
Cíle organizace:
Základním posláním a cílem MAS je zajištění komunitně vedeného místního
rozvoje (dále jen „CLLD“) – ucelené soustavy operací za účelem splnění cílů
a potřeb na místní úrovni, kde je MAS nástrojem implementace SCLLD.
MAS působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, který v rámci
Programu LEADER a v rámci navrhování a realizace SCLLD provádí činnosti s
cílem podněcovat a rozvíjet inovační zavádění a realizaci aktivit
zamýšlených v rámci SCLLD, tvorbu originálních integrovaných strategií
rozvoje venkovského regionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní
úrovni k úvahám a záměrům pro využití potenciálu území v dlouhodobější
perspektivě. Cíle jsou zaměřeny především na nové formy zlepšování
kvality života v subregionu, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení
kulturního a přírodního dědictví s ohledem na inteligentní a udržitelný růst.
K dosažení tohoto cíle plní MAS v rámci hlavní činnosti zejména tyto úkoly:
-

Priority integrované
strategie (ISRÚ/SCLLD)

Seznam obcí:

Seznam DSO
v regionu MAS:

vedení CLLD,
aktivní působení při tvorbě SCLLD a jejím schválení,
uzavření smluv s jednotlivými ministerstvy ČR nebo pověřenými
administrátory
programů
financovaných
z evropských
strukturálních a investičních fondů.

1. Podpora zemědělství a životního prostředí
2. Zachování kulturního dědictví
3. Rozvoj cestovního ruchu
4. Podpora podnikání a tvorby pracovních míst
5. Zlepšení infrastruktury v obcích včetně volnočasových aktivit
6. Rozvoj veřejných služeb
název obce
kód obce
příslušnost do ORP
Boršice
592064
Uherské Hradiště
Břestek
592072
Uherské Hradiště
Buchlovice
592102
Uherské Hradiště
Hostějov
592196
Uherské Hradiště
Medlovice
592366
Uherské Hradiště
Modrá
592391
Uherské Hradiště
Osvětimany
592471
Uherské Hradiště
Salaš
592561
Uherské Hradiště
Staré Hutě
592587
Uherské Hradiště
Stříbrnice
592625
Uherské Hradiště
Stupava
592633
Uherské Hradiště
Tupesy
592722
Uherské Hradiště
Velehrad
592790
Uherské Hradiště
Zlechov
592862
Uherské Hradiště
Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu
Mikroregion Staroměstsko
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok
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A) Název DSO: Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj
cestovního ruchu
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS):
Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany,
Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov
Rok vzniku: 1999
Stručný popis činnosti:

Účelem, pro který je svazek obcí ustanoven, je koordinace v podobě
doporučení a námětu hospodářského, sociálního a kulturního
rozvoje tohoto mikroregionu ve vztahu ke všestrannému rozvoji
občanské společnosti tohoto mikroregionu.
Členové svazku obcí byli k založení vedeni myšlenkou, že mikroregion
Buchlov je specifickou oblastí svými přírodními, historickými,
sociálními podmínkami a tradicemi, a tudíž činnost svazku vede
k prosazování názorů a zájmů obcí v mikroregionu, které odpovídají
vývojovým trendům mikroregionu a zachování jeho tradic. Cílem je
trvalá prosperita mikroregionu jako celku.
B) Název DSO: Mikroregion Staroměstsko
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS):
Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou,
Košíky, Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Staré Město, Sušice,
Traplice, Tučapy, Tupesy, Újezdec, Vážany, Zlechov.
Rok vzniku: 2002
Stručný popis činnosti:
- celkový rozvoj mikroregionu se vztahem k rozvoji jednotlivých obcí,
- propagace svazku obcí a zájmového území,
- správa společného majetku,
- specializovaný maloobchod,
- vydavatelská a nakladatelská činnost,
- pomoc při zpracování projektů rozvoje jednotlivých obcí,
- organizování sportovních soutěží,
- pořádání kulturních produkcí, zábav a zařízení sloužících k zábavě.
C) Název DSO: Svazek obcí Čistý Zlechovský potok
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS):
Zlechov, Tupesy a Břestek
Rok vzniku: 2005
Stručný popis činnosti:
Sídlem svazku obcí je Zlechov v okresu Uherské Hradiště a jeho cílem je
zajištění realizace odvádění a čištění odpadních vod, tj. konkrétně
odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek, včetně čistírny odpadních
vod.
Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mapa MAS v kontextu ORP a DSO
Mapka 1

Mapka 2 pozn. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok nebyl pro přehlednost do mapky zahrnut.
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Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS
2.1. Popis dosavadní spolupráce obcí včetně příkladů
2.1.1. Obecný popis situace v oblasti spolupráce obcí
MAS Buchlov, z.s. je koncipována jako sdružení 14 obcí, jsou to obce Boršice, Břestek,
Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava,
Tupesy, Velehrad a Zlechov, Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování
nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a
veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), která spolupracuje na rozvoji
venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj
region, který je identický s územím Mikroregionu Buchlov.
V minulosti se MAS sama aktivně podílela na projektech, které byly řešeny zejména na
platformě fungujícího Mikroregionu, jako např. vybudování společného sběrného dvora, který
byl v minulém období pořízen z dotačních prostředků. Díky spolupráci obcí je možné v oblasti
odpadového hospodářství dosáhnout významných úspor, docílit zvýšeného množství
vytříditelných komodit (papír, plasty, sklo, textil, biologicky rozložitelný odpad…), dosáhnout
maximálního využití kapacit stávajících zařízení, vybudovat nová zařízení s možností využití i
pro více obcí.
Na základě spolupráce obcí byla vybudována páteřní cyklotrasa mikroregionu Buchlov
vedena po cyklotrasách č. 5150 a 5151 - Velkomoravská poutní cesta. Velkomoravská poutní
cesta je jedinou původně tématicky plánovanou cyklotrasou na území mikroregionu. U
tématických stezek je důležité nejen kudy vedou, ale také o čem jsou. Cyklotrasa spojuje
nejzajímavější místa v regionu, na trase je možné navštívit zajímavé památky, jako je
archeoskanzen v Modré, mohutný velehradský klášter a bazilika s lapidáriem, zámek
v Buchlovicích a místní vinotéka ukrytá v jeho sklepeních nebo historické lázně Leopoldov
v Buchlovicích - Smraďavce. Milovníkům přírody lze doporučit krásné chřibské bukové lesy:
například v přírodní rezervaci Holý kopec.
V rámci projektu přeshraniční spolupráce s mikroregionem Hričov (SR) byl vybudován
informační systém turisticky zajímavých míst v regionu. Na obou stranách hranice byly
vytipovány turisticky zajímavá místa, atraktivity regionů, které byly popsány a zapracovány
do informačních tabulí, popisující dané území. Projekt byl zaměřen také na nabídku služeb
(ubytování, stravování, tradiční řemeslná výroba,...). V rámci projektu probíhalo síťování jak
poskytovatelů služeb, pracovníků veřejné správy, ale i samotných občanů.
Obecně lze konstatovat, že spolupráce obcí je v regionu vnímána jako žádoucí a
účinný způsob pro rozvoj území a řešení některých jeho problémů.
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2.1.2. Dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech


Téma Protipovodňová opatření a krizové řízení
Každá obec má zpracovaný protipovodňový plán zabezpečující řízení ochrany před
povodněmi, včetně protipovodňových opatření. Spolupráce mezi obcemi se však aktivně
prozatím nerealizovala.
Nedostatek vody v krajině a správné zacházení s ní ale vnímají starostové jako
prioritní téma v blízké, a především vzdálenější budoucnosti nejenom pro dané území, ale
životní prostředí obecně. V rámci daného území zástupci obcí zpracovávají projektové záměry
na oblast zadržování vody v krajině (retenční nádrže, obnovování rybníků, mokřadů, …), ale i
obnova krajinné zeleně.


Téma Regionální školství
Území MAS Buchlov je dostatečně pokryto školskými zařízeními. Najdeme zde celkem
19 tříd mateřských škol a 54 tříd základních škol. V rámci středoškolského vzdělání se v území
nachází pouze jedna škola, a to křesťanské gymnázium v obci Velehrad.
V této oblasti nebyl doposud podán žádný společný projekt. Spolupráce mezi školami
v rámci území probíhá v rámci různých olympiád, ročníkových prací, sportovních turnajů či
jiné, zájmové činnosti. Individuální projekty, které byly v této oblasti realizovány, byly
zaměřeny na dovybavení odborných učeben (dílny), anebo volnočasové aktivity dětí.
Starostové si uvědomují nutnost v novém plánovacím období postupovat společně, aby
investice v rámci území byly vynaloženy co nejúčelněji (spolupráce na MAP).


Téma Odpadové hospodářství
Nakládání s odpady je zejména pro území s významnou ekologickou a krajinnou
hodnotu velmi významným, v některých případech až limitujícím faktorem dalšího rozvoje
daného území. V současné době, MAS Buchlov nevyjímaje, je základní problém v chápání
systému a způsobu nakládání s odpady. Díky spolupráci obcí je možné v oblasti odpadového
hospodářství dosáhnout významných úspor, docílit zvýšeného množství vytříditelných složek
komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, textil, biologicky rozložitelný odpad…), dosáhnout
maximálního využití kapacit stávajících zařízení, vybudovat nová zařízení s možností využití i
pro více obcí. Prioritou je ale výchova a vzdělávání obyvatel napříč všemi věkovými
kategoriemi.
MAS ve spolupráci s mikroregionem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s.
pořádá konference na téma skládkování. Projektu se účastní jak starostové okolních regionů,
tak i partneři ze Slovenska, se kterými MAS navázala spolupráci.
Prioritou aktérů na daném území do budoucna je snížit množství ukládaného odpadu
a zvýšit procento vytříděného odpadu. Významným krokem je realizace projektu Cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika, kde Mikroregion Buchlov je hlavním
přeshraničním partnerem tzn. že v rámci projektu spolupracují všechny obce na území MAS.
Realizace tohoto projektu napomůže nastartovat novou etapu procesu separování, využívání
a skládkování odpadů a ekologického odstraňování biologicky odbouratelných odpadů
prostřednictvím kompostování. Realizace projektu napomůže snížit tvorbu komunálního
odpadu, snížit emise z nelegálního spalování odpadu, zvýšení povědomí o ekologickém
odstraňování odpadu, snížení množství skládkovaného biologicky odbouratelného odpadu,
zvýšení množství vyprodukovaného kompostu.
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Téma Doprava – dopravní obslužnost a dopravní dostupnost
Obce spolupracovaly při vybudování stezek, cyklotras a naučných stezek s cílem zvýšit
atraktivitu území Mikroregionu Buchlov pro cykloturisty, turisty a návštěvníky obcí. Cílem
projektů byl rozvoj šetrné turistiky, zvýšení povědomí o místních památkách, tradičním
vinařství, ale také zlepšit propojení a především bezpečnost silničního provozu mezi obcemi.
Na základě spolupráce obcí tak byly vybudovány například Mariánská vinařská stezka Břestek
– Buchlovice, cyklostezky Tupesy-Velehrad, Boršice-Stříbrnice, Velehrad-Salaš.


Téma Zaměstnanost a sociální záležitosti
V případě zaměstnanosti se nedá jednoznačně říci, že probíhá systémová spolupráce
mezi obcemi. V této oblasti nebyl podán žádný společný projekt. Navzdory tomu, že MAS
nebyla zařazena mezi lokality, kde bude možné čerpat prostředky z OP VVV, zvažuje založení
sociální firmy, která by pracovní místa v území generovala.
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2.2. Lidský, finanční a organizační potenciál pro zajištění spolupráce obcí
2.2.1. Lidské zdroje
Obrázek 1: Organizační schéma MAS



Kapacita MAS

Tabulka 1 - Přehled zaměstnanců MAS

Jméno

Příjmení

pozice

Marta

Polášková

Vedoucí zaměstnanec MAS

Kamila
Lenka

Horáková
Gregorová

Manažer pro CLLD
Manažer pro CLLD

Komunikace s představiteli obcí se odehrává:
- Formou účasti na jednáních orgánů MAS
- Formou účasti na poradách mikroregionu
- Formou účastni na společných vzdělávacích projektech
- Zasíláním informačních emailů o činnosti MAS, připravovaných projektech apod.
- V rámci přípravy integrované strategie pro nové období – formou dotazování za
účelem zjištění řady analytických dat, formou účasti na veřejných projednáních a
pracovních skupinách
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Kapacita DSO

Tabulka 2: Kapacita DSO

Jméno

Příjmení Organizace

pozice

-

-

Mikroregion Buchlov

-

-

-

Mikroregion Staroměstsko
SO Čistý Zlechovský potok

-



Kapacita administrativy obcí

Tabulka 3: Kapacita administrativy obcí

název obce

starosta

místostarosta

Obecní zaměstnanci administrativa

Obecní zaměstnanci ostatní

Boršice
Břestek
Buchlovice
Hostějov
Medlovice
Modrá
Osvětimany
Salaš
Staré Hutě
Stříbrnice
Stupava
Tupesy
Velehrad
Zlechov

Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Neuvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Neuvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný

Uvolněný
Neuvolněný
Uvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný

5
1
8
0, externě
1
1
2, 6 úvazek
1
1
1
0, externě
2
2
2

8 + 5 VPP
2 + 2 VPP
2
3 VPP
VPP 1 + 4 dohody
12
3, 2 úvazek
2 + 2 VPP
1 + 1 dohoda
2 VPP + 2 dohoda + 2 VTOPP
2 VPP
3
2
3, 4 dohody



Kapacita městského úřadu III. typu (počet pracovníků samospráva i úřadu)

Tabulka 4: Organizační struktura Městského úřadu Uherské Hradiště

Odbory

Počet pracovníků

Tajemník městského úřadu
Ekonomický odbor
Odbor dopravních a správních agend
Odbor investic
Odbor kultury, školství a sportu
Odbor organizační správy a informatiky
Odbor sociálních služeb
Odbor správy majetku města
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Právní odbor
Útvar interního auditu
Útvar kanceláře starosty
Útvar městského architekta
Živnostenský odbor

1
7
37
9
13
18
29
22
26
11
2
5
6
12

Počet pracovníků - samospráva
Starosta + místostarostové
Útvar kanceláře starosty

4
5
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Kapacita příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a městy související se
spolupráci obcí (např. typu: ředitel technických služeb města pro možnost spolupráce
s venkovskými obcemi v oblasti nakládání s odpady, pracovník Infocentra apod.

Obce na území MAS nezřídily žádné příspěvkové organizace související se spoluprací obcí.


Kapacita projektových pracovníků škol (např. ředitel + projektový manažer)

Obce v MAS nemají vlastní projektové pracovníky škol. Projekty řeší ředitelé, resp.
ekonomové v jednotlivých MŠ a ZŠ, případně využívají externích služeb.


Kapacita organizací veřejné správy – úřad práce

Úřad práce – kontaktní pracoviště Uherské Hradiště – zajišťují zprostředkování zaměstnání,
státní sociální podporu, dávky hmotné nouze, příspěvky na péči, dávky pro osoby se
zdravotním postižením. Celkem zde pracuje 85 zaměstnanců.


Kapacita poradenských agentur v regionu zaměřené na podporu obcí

Na území MAS není žádná poradenská agentura zaměřena na podporu obcí.
2.2.2. Finanční zdroje
a) Bilance financování obcí
Tabulka 5 – Bilance financování obcí

Obec

Příjmy 2013

Boršice
Břestek
Buchlovice
Hostějov
Medlovice
Modrá
Osvětimany
Salaš
Staré Hutě
Stříbrnice
Stupava
Tupesy
Velehrad
Zlechov

41 089 138
10 915 555
41 786 142
1 736 882
5 231 382
30 650 607
15 212 941
5 023 538
1 646 058
5 499 030
2 269 664
15 107 179
32 522 409
17 721 512

Výdaje 2013
40 583 355
15 072 907
40 927 168
1 260 605
4 386 674
12 620 263
14 357 078
3 582 831
1 614 669
5 753 594
2 485 005
24 400 778
37 156 617
25 762 354

Bilance 2013
505 783
- 4 157 352
858 974
476 277
844 708
18 030 344
855 863
1 440 707
31 389
- 254 564
- 215 341
- 9 293 599
- 4 634 208
- 8 040 842

Bilance 2000-2013
- 10 248 467
- 5 109 862
2 696 884
- 265 243
- 1 820 712
- 12 252 086
- 3 457 057
1 920 247
655 249
- 2 797 674
- 1 114 301
- 4 777 309
- 13 347 238
- 12 509 242

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

V tabulce jsou uvedeny bilance financování obcí tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2013, uvedena je
také dlouhodobá bilance za období 2000-2013.
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b) Podíl dotací a daňových příjmů obcí a měst
Tabulka 6: Obecní rozpočty a dotace

2013
Název obce
Boršice
Břestek
Buchlovice
Hostějov
Medlovice
Modrá
Osvětimany
Salaš
Staré Hutě
Stříbrnice
Stupava
Tupesy
Velehrad
Zlechov

Celkové
příjmy
41 089 138
10 915 555
41 786 142
1 736 882
5 231 382
30 650 607
15 212 941
5 023 538
1 646 058
5 499 030
2 269 664
15 107 179
32 522 409
17 721 512

2014
Z toho
dotace

Bilance dotací

Celkové
příjmy

15 710 686
1 605 528
5 099 602
1 183 331
281 205
16 594 792
1 385 137
212 800
95 985
1 177 377
361 965
1 477 815
17 687 257
1 066 761

Z toho
dotace

34 676 954
14 293 722
42 030 053
992 297
5 856 857
18 554 911
17 760 120
6 513 800
2 635 650
5 907 313
3 137 769
19 384 290
18 284 522
19 921 696

+/-

8 564 876
4 368 930
5 907 628
318 373
653 804
1 272 696
3 320 857
1 591 443
539 920
1 124 400
945 262
5 644 030
2 278 656
2 704 985

-7 145 810
2 763 402
808 026
-8649 58
372 599
-15 322 096
1 935 720
1 378 643
443 935
-52 977
583 297
4 166 215
-15 408 601
1 638 224

Zdroj: www.rozpocetobce.cz a http://monitor.statnipokladna.cz/2015/

V roce 2013 tvoří významnou část příjmů všech obcí dotace, nejvyšší podíl je u obcí Boršice, Modrá či
Velehrad. V roce 2014 je podíl dotací již nižší, avšak stále je dosti výrazný hlavně u obcí Boršice,
Břestek, Buchlovice a Tupesy.
c) Finanční zdroje MAS
Tabulka 7 – Finanční zdroje MAS
Rok
MAS Buchlov, z.s.
2012
Celkové výdaje za rok

z toho:
provozní* - na kancelář MAS mimo výdajů na
platy (viz níže)
na platy včetně povinných pojistných odvodů
zaměstnanců MAS
ostatní
Celkové příjmy
z toho:
přijaté dotace
členské příspěvky
dary
ostatní

2013

2014

1 893 399

1 287 961

1 764 786

988 199

493 103

757 388

905 200

794 858

1 007 398

1 790 308

2 924 005

1 130 274

1 790 291

2 912 972

1 130 249

0

0

0

0

0

0

17

11 033

25

* Myslí se tím, zejména: výdaje na dodávky energií, služby (např. spoje vč. internetu), nájemné, úklid,
kancelářské vybavení, výdaje na vzdělávání vlastních zaměstnanců, výdaje spojené s pracovními cestami, atd..
Nemyslí se tím, zejména: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Zdroj: Účetní závěrky MAS Buchlov, z.s.
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V roce 2012 i 2014 je výsledek hospodaření MAS záporný. V roce 2013 je sice dosaženo zisku, to je
však způsobeno chybným účtováním časového rozlišení, kdy dotace projektu realizovaného v roce
2012 byla přijata a zaúčtována do výnosů až v roce 2013.

d) Finanční zdroje DSO
Tabulka 8 – Finanční zdroje DSO
Mikroregion Buchlov,
svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu

Rok
2012

2013

2014

Celkové výdaje za rok

z toho:
provozní* - na kancelář mimo výdajů na platy
(viz níže)
na platy včetně povinných pojistných odvodů
zaměstnanců
ostatní
Celkové příjmy
z toho:
přijaté dotace
členské příspěvky
dary
ostatní

1 506 425

514 892

821 833

1 339 911

409 820

729 363

52 294

17 602

12 000

114 220

87 470

80 470

1 917 532

1 323 582

619 640

1 774 129

200

200 200

32 500

35 000

35 000

110 903

1 288 382

384 440

* Myslí se tím, zejména: výdaje na dodávky energií, služby (např. spoje vč. internetu), nájemné, úklid,
kancelářské vybavení, výdaje na vzdělávání vlastních zaměstnanců, výdaje spojené s pracovními cestami, atd..
Nemyslí se tím, zejména: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Zdroj: Závěrečné účty Mikroregionu Buchlov

Mikroregion Buchlov v roce 2012 i 2013 dosahoval zisku, ztráta byla zaznamenána v roce 2014,
přičemž toto schodkové hospodaření se projevilo ve snížení stavu peněžních prostředků na základním
běžném účtu.
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Rok
Mikroregion Staroměstsko
2012

2013

2014

Celkové výdaje za rok

z toho:
provozní* - na kancelář mimo výdajů na platy
(viz níže)
na platy včetně povinných pojistných odvodů
zaměstnanců
ostatní
Celkové příjmy
z toho:
přijaté dotace
členské příspěvky
dary
ostatní

173 893

223 366

236 686

26 622

51 595

84 915

5 000

5 000

5 000

142 271

166 771

146 771

209 094

269 080

271 226

146 582

194 630

203 726

62 512

74 450

67 500

* Myslí se tím, zejména: výdaje na dodávky energií, služby (např. spoje vč. internetu), nájemné, úklid,
kancelářské vybavení, výdaje na vzdělávání vlastních zaměstnanců, výdaje spojené s pracovními cestami, atd..
Nemyslí se tím, zejména: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Zdroj: Závěrečné účty Mikroregionu Staroměstsko

Mikroregion Staroměstko má v letech 2012-2014 pozitivní bilanci příjmů a výdajů.
Rok
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok
2012

2013

2014

Celkové výdaje za rok

z toho:
provozní* - na kancelář mimo výdajů na platy
(viz níže)
na platy včetně povinných pojistných odvodů
zaměstnanců
ostatní
Celkové příjmy
z toho:
přijaté dotace
členské příspěvky
dary
ostatní

94 306 319

89 198 894

30 553 011

129 909

447 913

1 519 856

17 000

164 616

334 024

94 159 410

88 586 365

28 699 130

93 292 680

91 753 295

29 394 635

93 289 116

91 589 405

29 211 659

3 563

163 890

182 976

* Myslí se tím, zejména: výdaje na dodávky energií, služby (např. spoje vč. internetu), nájemné, úklid,
kancelářské vybavení, výdaje na vzdělávání vlastních zaměstnanců, výdaje spojené s pracovními cestami, atd..
Nemyslí se tím, zejména: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Zdroj: Závěrečné účty SO Čistý Zlechovský potok

Mikroregion Zlechovský potok má pozitivní bilanci mezi příjmy a výdaji pouze v roce 2013.
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e) Dotace do podnikatelského a neziskového sektoru za období 2007-2013
Tabulka 9: Dotace do podnikatelského a neziskového sektoru za období 2007-2013

Podnikatelské subjekty
Název obce
PRV
Boršice
Břestek
Buchlovice
Hostějov
Medlovice
Modrá
Osvětimany
Salaš
Staré Hutě
Stříbrnice
Stupava
Tupesy
Velehrad
Zlechov

ROP
8 399 997
8 466 952
13 658 859

OPPI

Neziskové
organizace
PRV - LEADER

4 448 000
67 225 000

2 167 688
90 000
3 477 144

2 768 888
473 234

5 994 109

22 366 000

155 799
663 820
67 500

3 564 000
1 741 025
500 000

15 953 000
23 400 000

492 533
813 150

80 000

Zdroj: Vlastní statistiky + http://www.esfcr.cz/

Na dotace z uvedených dotačních programů dosáhly za období 2007-2013 všechny obce MAS, kromě
obce Hostějov a Stříbrnice. Neziskové organizace díky PRV-LEADER byly podpořeny v obcích Boršice,
Břestek, Buchlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Tupesy a Velehrad. Významné finanční prostředky
získaly podnikatelské subjekty v obcích Buchlovice, Osvětimany, Tupesy a Velehrad.

2.2.3.Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS
MAS Buchlov, z. s. představuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem,
územní působnost MAS je vymezena katastrálními územími obcí Boršice, Břestek, Buchlovice,
Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy,
Velehrad a Zlechov. Místní akční skupina je na politickém rozhodování nezávislým
společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), která spolupracuje na rozvoji venkova,
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, který
je identický s územím Mikroregionu Buchlov. Základním posláním a cílem MAS je zajištění
komunitně vedeného místního rozvoje, kde je MAS nástrojem implementace SCLLD. Cíle MAS
jsou zaměřeny především na nové formy zlepšování kvality života v subregionu, posílení
ekonomického prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví s ohledem na
inteligentní a udržitelný růst.
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Diagram zvýraznění spolupráce obcí v rámci struktury strategie MAS

Část 3 – Definice potřeb v oblasti spolupráce obcí na platformě MAS
3.1. Obecný popis potřeb
Jak již bylo uvedeno výše, spolupráce obcí je vhodným prostředkem pro řešení řady
problémů v regionech. Spolupráce obcí je v regionu vnímána jako žádoucí a účinný způsob
pro rozvoj území. Na základě získaných údajů lze konstatovat, že je třeba nastavit
dlouhodobě fungující systém setkávání a výměny zkušeností mezi představiteli
a zaměstnanci obcí v regionu MAS. Spolupráci nelze omezit pouze na určitá témata určená
v projektu SMS-EChÚ, nýbrž roste příležitost i v jiných oblastech, kdy by spolupráce obcí
v budoucnu mohla být zaměřena např. na sdílení zařízení (skladů, lesnických strojů),
posilování krajinotvorných prvků jako jsou remízky, rybníčky, komunitní kompostování,
společné sběrné dvory a likvidace či recyklace odpadů, sociální služby pro seniory, společný
postup obcí na liniových stavbách (cyklostezky, kanalizace, ČOV), spolupráci s poskytovateli
služeb CR a péči o památky, společnou propagaci obcí, jejich přírodních a kulturních hodnot a
památek, jinou spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Je nutné zřídit a udržovat novou
platformu pro veřejnou správu, kde se budou na pravidelné bázi řešit aktuální otázky.
Důvodem pro vznik této platformy je jednak řešení záležitostí ve zvolených tématech, ale také
fakt, že se objevují i nové problémy, které bude třeba řešit, např. kriminalita, drogové
závislosti, další sociopatologické jevy, problémy menšin apod. V neposlední řadě bude tato
platforma dobrým prostředím pro setkávání a výměnu zkušeností pro obecní zaměstnance,
zejména ekonomy a účetní. MAS je vhodným prostředníkem pro zřízení takovéto platformy.
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U menších obcí jsou největším problémem nedostatečné lidské zdroje pro zabezpečení
chodu obce a nízký rozpočet. MAS by zde mohla pomoci zajistit částečně chod úřadu
prostřednictvím externích zdrojů, např. zajištění jedné účetní nebo právní služby pro více obcí.

3.2. Potřeby spolupráce dle témat – Protipovodňová opatření, Školství, Odpadové
hospodářství
3.2.1. Úvod
MAS si na základě svých analýz a dotazování v regionu zvolila tři témata k řešení
formou spolupráce obcí na platformě MAS. Tato témata jsou: Protipovodňová opatření,
regionální školství a Odpadové hospodářství. Pro definici potřeb v jednotlivých oblastech
sloužilo také setkání – tzv. kulatý stůl starostů uspořádaný v rámci projektu SMS – EchÚ.
Jelikož existuje projektový záměr v rámci spolupráce obcí také v oblasti zaměstnanosti, je níže
zmíněno také toto téma.
3.2.2. Potřeby v oblasti regionálního školství
V této oblasti nebyl doposud podán žádný společný projekt. Starostové si však
uvědomují nutnost v novém plánovacím období postupovat společně, aby investice v rámci
území byly vynaloženy co nejúčelněji (spolupráce na MAP).
Území MAS Buchlov je dostatečně vybaveno školskými zařízeními. Najdeme zde
celkem 19 tříd mateřských škol a 54 tříd základních škol. V rámci středoškolského vzdělání
se v území nachází pouze jedna škola, a to gymnázium v obci Velehrad.
Tabulka 4: Školská zařízení v území MAS Buchlov
Počet tříd
Obec název

ZŠ
(1. – 5.
ročník)

MŠ

ZŠ
(6. – 9.
ročník)

Boršice

4

0

0

Břestek

2

0

0

Buchlovice

3

0

0

Hostějov

0

0

0

Medlovice

Počet škol
ZŠ
(1. – 9.
ročník)

ZŠ
celkem

9

SŠ - obory
středních
odborných
a praktických
škol

SŠ - obory
gymnázií

SŠ - obory
středních odb.
učilišť a odb.
učilišť

Základní
umělecké
školy

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1*

0

0

0

0

0

0

0

0

Osvětimany

1

0

0

9

9

0

0

0

0

Salaš

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Staré Hutě

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stříbrnice

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Stupava

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tupesy

2

0

0

9

9

0

0

0

0

Velehrad

3

0

0

11

11

1

0

0

0

Zlechov

2

5

0

0

5

0

0

0

0

Celkem

19

5

0

49

54

1

0

0

2

Modrá

Zdroj: ČSÚ; školní rok 2012/2013 pozn.: *lesní školka
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Hlavním problémem je zachování škol v malých obcích, zde se nabízí spolupráce
nejenom na úrovni starostů, ale také ředitelů těchto zařízení a to při podpoře základních a
mateřských škol prostřednictvím získávání dotací, při nákupu zboží a služeb a při využívání
volných nebo chybějících kapacit učitelů, školních a předškolních zařízení dále společné
aktivity jak v oblasti mimoškolních aktivit, tak i v rámci společných projektů a vzdělávacích
akcí pro děti. Role MAS by mohla spočívat v roli komunikátora společenských akcí (kulturně
společenské, sportovní, atd.) a projektů zaměřených na vzdělávání, předávání zkušeností i
propagace příkladů dobré praxe těchto zařízení.
V souvislosti s přípravou nového plánovacího období bude připravován také Místní
akční plán (MAP) vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Bude zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního a
základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření bude
odpovídat území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Na
základě setkání se zástupci škol, obcí a MAS při přípravě MAP mohou vzniknout další
projektové záměry. Zájem je také vybudovat pracovny polytechnické – pracovní činnosti za
účelem podpory myšlenky „Jak podpořit zájem o technickou vzdělanost dětí a mládeže
v oblasti pracovních činnosti“. Technická vzdělanost vede žáky k osvojení práce s různými
materiály – kov, dřevo, plast atd. a návyků práce s těmito materiály. Takto vytvořené
pracovny mohou být využívány i pro mimoškolní zájmovou oblast pod vedením nejenom
učitelů ZŠ, ale i vedoucích z řad rodičů se zaměřením na tradiční řemesla.
Je potřeba zmapovat údaje o realizovaných projektech v minulém plánovacím období
- konkrétní výstupy, připravovaných projektových záměrech, rozsah zapojení (projekty
zaměřené na vybavení i výuku), stavu pokrytí Metodiky prevence a seznámení
s problematikou výchovného poradenství. Dále je nutné nastavit spolupráci, co se týká
uměleckého vzdělávání, zřízení místa pro společného psychologa, hudebního vzdělávání na
regionálních školách, komunitních škol a volnočasových aktivit v obci.
Co se týká právě uměleckého vzdělávání, na území MAS působí pouze dvě pobočky
ZUŠ UH. Tento stav je dlouhodobě nevyhovující a je tak třeba najít způsob, jak navýšit
kapacity uměleckého vzdělání a to v kratší dojezdové vzdálenosti. Variantou řešení je
navýšení počtu míst ZUŠ v Uherském Hradišti a následně vytvoření nových poboček v obcích,
např. Osvětimany, Boršice, Tupesy a Velehrad a to minimálně o 200 míst.
3.2.3. Potřeby v oblasti odpadového hospodářství
V oblasti odpadového hospodářství nám legislativa ukládá povinnost dodržovat
hierarchii nakládání s odpadem. Tím nejlepším způsobem při nakládání s odpady je prevence,
tzn., abychom odpadu produkovali co nejméně. Pokud už vznikne, aby ho bylo co nejméně a
dokázali jsme jej opětovně využít, recyklovat, případně energeticky využít. Odpad, který již
není možno nijak využít je ukládán na skládky, kde jedna tuna odpadu ukládaného na skládku
stojí obec v průměru 1 200 Kč. Je tedy nutné usilovat o snížení cen za svoz komunálního
odpadu, dále snižovat množství ukládaného odpadu, zabývat se maximálním vytříděním
odpadu, jako druhotnou surovinou pro výrobu nových výrobků. Co je však nejdůležitější, je
nezbytně nutné zvýšit povědomí o nakládání s odpady mezi obyvateli, a to napříč všemi
věkovými kategoriemi.
Role MAS by mohla spočívat v roli komunikátora při výměně zkušeností v dané oblasti
nejenom v rámci obcí, ale ostatních mikroregionů, které se potýkají se stejnou
problematikou. Prioritou by mělo být společné vzdělávání, plánovaní a koordinace kapacit
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pro separaci, sběr a likvidaci odpadů na daném území nejenom pro obce, ale i obyvatele.
MAS hraje významnou roli partnera EA Zlínského kraje, jejímž prostřednictvím získává
finanční prostředky v rámci projektové činnosti v dané problematice. V rámci projektu
realizovaného společně s EA Zlínského kraje se již podařilo pro obce Mikroregionu pořídit
kontejnery na separaci odpadu, plastové nádoby na třídění odpadu, kompostéry do
domácností. Snahou MAS je vytvořit sociální firmu právě v oblastech odpadového
hospodářství a údržby krajiny.
3.2.4. Potřeby v oblasti Protipovodňových opatření jakou součást krizového řízení
Každá obec má zpracovaný protipovodňový plán zabezpečující řízení ochrany před
povodněmi, včetně protipovodňových opatření, které je potřeba koordinovat v rámci
mikroregionu (např. povodí, zátopová oblast apod.) Příležitost spolupráce mezi obcemi se pak
rýsuje především ve vybudování nádrží k programu udržování vody v krajině nebo nádrží s
protipovodňovým programem (s retenční a protipovodňovou schopností), protipovodňových
staveb a zařízení, zavádění a rozvoj bezpečnostních a výstražných systémů na ochranu před
katastrofami i kriminalitou (požární hlásiče, protipovodňové výstražné systémy, bezpečnostní
kamery aj.).
Role MAS spočívá v informovanosti a pořádání vzdělávacích programů pro zástupce
obcí k dané problematice, propagaci příkladů dobré praxe, se kterými se setkala při různých
příležitostech, možnostech čerpání prostředků.
Spolupráce obcí bude hrát důležitou roli v několika projektových záměrech. Jedná se
především o potřebu v rozšíření varovných systémů a jejich provázání v rámci MAS, tak aby u
jakékoliv živelné pohromy byli schopni DSH zasáhnout. Umístění čidel na jednotlivých blocích
významnějšího charakteru a to zejména na inkriminovaných místech – průtoku N50.
K tomuto opatření je nezbytné získat a vytvořit soupis inkriminovaných míst, jež můžou
způsobit ohrožení majetku obyvatelstva.
Prevence před povodněmi – postupně probíhá podrobné zmapování krajiny s tím, že
všechny plochy, které jsou vhodné k zadržení vody v krajině, jsou vytipovány a podle okolností
budou budovány případně využity stávající plochy k zátopovému území pomocí „škrtítek“ na
toku. Dále bude důležité vytipování lokalit pro poldry z důvodu udržení vody v krajině a
případné podpory, vakcinace, udržení obojživelníků apod.
Dále je třeba jak odbahnění stávajících mokřadů, tak rozšíření ve vytipovaných
lokalitách mokřadů nových a to přednostně na jejich původních místech. Rovněž
v současnosti probíhá porovnání stávajícího stavu s historickými mapami, fotografiemi apod.
V místech kde doposud nedošlo ke změně územních plánů a navazujících PRO proběhne
doplnění a rozšíření oblasti protipovodňových opatření a programu udržení vody v krajině.
Obce na území MAS ve spolupráci se spolky připravují velký společný projekt –
Revitalizace krajiny na celém území MAS a to tak, aby jednotlivé úpravy na tocích, výsadby
biotopů, aleje, protipovodňová opatření procházely napříč katastry obcí. Rovněž drobné
nádrže a poldry na povodí jednotlivých toků nebudou řešeny pouze pro danou obec, ale
v rámci povodí daného toku a efekt využití její retence bude brán na celé dané území. Je
možné provázat se sousedními regiony (území jiné MAS?)
Program obnovy krajiny bude řešen jako celek, kde na katastru jednotlivých obcí se
budou obce spolupodílet adekvátní částí. Ohled bude brán také na tradiční a krajové odrůdy
stromů, keřů a další rostliny dané lokality.
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Systém všech záchytných nádrží bude realizován tak, aby hráze zbořily rezervu na
zachycení vody při povodních, ale stejně tak, aby byla vytvořena dostatečná rezerva v době
sucha v případě nezbytně nutné potřeby.
V nově vzniklých rybnících a nádržích se budou uměle doplňovat pouze původní druhy
živočichů. U nádrží s možností hospodářského využití nebude podporován intenzivní chov ryb,
bude přípustná pouze extenzivní forma hospodaření a to tak, aby nedocházelo k přerybnění
lokality a následnému poškození vody. Do projektu se zapojí obce na území MAS, dále
z neziskových organizací projevily zájem všechny myslivecké sdružení, rybářské spolky,
organizace pracující s dětmi, především skauti a ZŠ, významnou roli zde sehraje také
spolupráce s vysokými školami. Součástí projektu je také monitoring, pasportizace,
zmapování stávajících vzácných významných druhů stromů a rovněž i biotopů s významnými
a vzácnými druhy rostlin. Zástupci ochrany přírody doplní do projektu výchozí stav týkající se
rostlinných a živočišných druhů a cílový stav po realizaci projektu. Odborný dohled budou
průběžně dělat nasmlouvaní odborníci na jednotlivé oblasti.
Navazujícím projektem je rozšíření sadů a to přednostně přístupných z volné krajiny
s využitím tradičních odrůd ovoce. Cílem je mimo jiné obnovit ovocnářskou tradici v podhůří
Chřibů a využít jak stávající, tak i nový potenciál k výrobě šťáv, moštů a dalších produktů
typických pro naši oblast. Z tohoto důvodu budou organizována setkání jednotlivých zástupců
v oblasti gastronomie a to tak, aby z jejich strany došlo k průběžnému odebírání produktů
přímo v lokalitě, odkud pochází. Do projektu se opět zapojí obce na území MAS a dále
z neziskových organizací projevily zájem zahrádkářské svazy, včelaři, vinaři. I zde se počítá se
spoluprací s vysokými školami.

3.3. Potřeby spolupráce obcí v dalších oblastech
Oblast zaměstnanosti v rámci doposud nebyla řešena, a pokud ano, tak pouze
okrajově. V současnosti ale obce uvažují o novém projektovém záměru, jehož realizaci bude
spolupráce obcí nezbytná a to založení sociální firmy se zaměřením na oblast odpadové
hospodářství a údržba krajiny.
V oblasti zaměstnanosti by role MAS spočívala především v oblasti poradenství a
vzdělávání (organizování školení, rekvalifikace atd.). Velkou výhodou je právě znalost území,
na kterém MAS působí. MAS zná a spolupracuje s místními podnikateli, neziskovými
organizacemi, fyzickými a právnickými osobami a dalšími organizacemi, které jsou
potencionálními zaměstnavateli. Činností MAS v této oblasti by mělo být mobilizovat místní
aktéry, proškolit je, aby mohli zůstat pracovně „doma“. Problémem se v současné době jeví
skutečnost, že místní obyvatelé odcházejí za prací a venkovské profese zanikají, či pracovní
místa neodpovídají potřebám trhu. Příčinou nedostatku kvalifikovaných dělníků je nízká
atraktivita těchto učňovských oborů pro žáky ZŠ a hypertrofie sítě středních škol, kdy na
různých středních školách s maturitou studují i žáci, kteří by na střední škole s maturitou za
jiných okolností vůbec studovat nemohli. Financování škol nastavené na „počet studentů“
nutí školy, aby otevíraly obory atraktivní pro žáky, ale ne pro zaměstnavatele v daném území.
MAS by se měla zaměřit na tzv. „venkovské profese“, tedy na truhláře, kováře atd., které na
obcích chybí.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vzhledem k atraktivitě regionu je spolupráce obcí žádoucí také v oblasti rozvoje
cestovního ruchu. V minulosti byl již realizován projekt, jehož příjemcem byl Mikroregion
Buchlov. Prioritou projektu bylo navázání, případně oživení a posílení turistické infrastruktury
v příhraniční oblasti, upevnění udržitelných cílů společných přeshraničních struktur a vztahů
mezi mikroregiony, což by mělo do budoucna napomoci zvýšení zaměstnanosti v území, které
je zaměřeno na turistický ruch. Na obou stranách hranice byly vytipovány turisticky zajímavá
místa, atraktivity regionů, které byly popsány a zapracovány do informačních tabulí,
popisující dané území. Projekt byl zaměřen také na nabídku služeb (ubytování, stravování,
tradiční řemeslná výroba,…). V rámci projektu probíhalo síťování jak poskytovatelů služeb,
pracovníků veřejné správy, ale i samotných občanů. I když MAS Buchlov nefigurovala
v projektu jako partner, zcela jistě plnohodnotným partnerem, který se podílel na přípravě i
samotné realizaci projektu, byla.
Za zmínku rozhodně stojí vybudování cyklotrasy „Velkomoravská poutní cesta“, která
přesně kopíruje původní poutní cestu do Velehradu. Cílem bylo obnovit původní zaužívanou
poutní cestu, která byla v minulosti rozorána a stala se součástí zemědělsky obdělávaných
pozemků. Trasa spojuje většinu obcí mikroregionu Buchlov a umožňuje odbočení na
nejvýznamnější turistické cíle v jižní a střední části Chřibů.
Západní část Velkomoravské poutní cesty začíná ve Starém Městě, prochází přes
Stupavu, okolo zříceniny hradu Cimburk, pokračuje přes sedlo U křížku, Vřesovice a končí
v Osvětimanech. Délka trasy je 59km.
Vybudováním cyklistické stezky došlo k oddělení cyklistické a automobilové dopravy,
čímž se podstatně zvýšila plynulost silničního provozu a bezpečnost cyklistů i osob
přepravujících se motorovými vozidly. Tato komunikace je zároveň nejkratší spojnicí
Velehradu s navazujícími trasami do větších měst (Uh. Hradiště, Zlín, …), kam místní
obyvatelé dojíždějí do škol, zaměstnání a jiných institucí.
Oblast cestovního ruchu je vhodné rozvíjet nadále na platformě MAS, např. orientací
na nové technologie – vznik mobilních aplikací, interaktivních průvodců, zmapování ukazatelů
na moravské poutní cestě, seznam souřadnic ukazatelů (např. zmapované hraniční kameny,
popis cyklostezky i významných bodů na cyklostezce), tematické internetové stránky apod.

Část 4 – Návrhová část Strategie spolupráce obcí na platformě MAS
4.1. Stanovení cílů (vize) v oblasti spolupráce obcí
Základní strategický cíl: Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS
Strategického cíle bude dosahováno prostřednictvím plnění šesti specifických cílů:







Specifický cíl 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů
Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství
Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti odpadového hospodářství
Specifický cíl 4. Zlepšit situaci v oblasti protipovodňových opatření a krizového
řízení
Specifický cíl 5: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel
Specifický cíl 6: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS
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4.2. Stanovení opatření
Pro každou oblast spolupráce obcí jsou níže uvedena konkrétní opatření. Spolupráce
obcí může nabývat různé formy (stanoveno metodikou spolupráce obcí):
1/ Animace prostřednictvím zaměstnance MAS
1A/ MAS jako iniciátor setkání a nových aktivit
1B/ MAS jako realizátor projektů
1C/ Vyhledávání dotačních možností dle požadavků v území – fundraising
1D/ Koordinace společných aktivit
1E/ Vzdělávání a osvěta
2/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy a jiných služeb pro malé obce
2A) Služby zajištění veřejné správy
2B/ Společné právní služby pro veřejnou správu
2C/ Dotační servis
2D/ Další služby pro obyvatele v regionu
2E/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance
3/ Poradenství MAS samosprávám
4/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS
5/ Svazek obcí s působností na území celé MAS
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4.3. Specifické cíle a opatření Strategie spolupráce obcí MAS
Tabulka 10: Opatření strategie spolupráce obcí

Číslo opatření
Název opatření
SPECIFICKÝ CÍL 1:
SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ OBECNÍCH ÚŘADŮ
1.1.
Zajištění výměny zkušeností
1.2.
Poskytování účetních služeb – zajištění společné účetní pro více
obcí v rámci MAS
1.3.
Poskytování právních služeb – zajištění právních služeb a
právních informačních systémů pro více obcí v rámci MAS
1.4.
Zajištění nákupu energií společně v rámci obcí MAS
Prostor pro doplnění na kulatém stolu
SPECIFICKÝ CÍL 2:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
2.1.
Síťování a spolupráce škol
2.2.
Sdílení školních psychologů
2.3.
Programy na posílení duševního zdraví pedagogů
2.4.
Zajištění financování mimoškolních aktivit
2.5.
Využití kapacit škol pro celoživotní učení a mimoškolní aktivity
Prostor pro doplnění na kulatém stolu
SPECIFICKÝ CÍL 3:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
3.1.
Zajistit výhodnou cenu za svoz komunálního odpadu pro obce
v MAS
3.2.
Vzdělávání a osvěta
3.3.
Mapování a propagace subjektů

Forma spolupráce

1A
2D
2B
1A

1A
1A
1A
1C
1A

4
1E
2E

Prostor pro doplnění na kulatém stolu
SPECIFICKÝ CÍL 4:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
4.1.
Rozšíření varovných systémů a jejich provázání v rámci MAS
4.2.
Prevence před povodněmi a vytipování lokalit pro budování
poldrů a mokřadů
4.3.
Revitalizace krajiny na celém území MAS
Prostor pro doplnění na kulatém stolu
SPECIFICKÝ CÍL 5:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OBYVATEL
5.1.
Vytvoření regionálního paktu zaměstnanosti
5.2.
Zakládání sociálních podniků
5.3.
Poskytování servisu místním podnikatelům
5.4.
Realizace aktivit pro nezaměstnané a znevýhodněné osoby
Prostor pro doplnění na kulatém stolu
SPECIFICKÝ CÍL 6:
ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH NA ÚZEMÍ MAS
6.1.
Vytvoření moderního informačního systému
6.2.
Podpora podnikatelů v oblasti cestovního ruchu
Prostor pro doplnění na kulatém stolu

1A
1A
1A

1A
1A
2C
1A

1A
1A
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Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
Níže je uvedena tabulka akčního plánu na následující dva roky, resp. do konce roku 2016.
Aktuálně nejsou známy finanční zdroje pro následující období, je tedy možné, že vzniknou ještě další pracovní místa v MAS – animátor, odpadový manažer,
manažer pro školství apod. nebo současným zaměstnancům budou takto pracovní místa specifikována.
Oblast

2015
Aktivita

Administrativa –
specifický cíl 1 – Snížit
administrativní zátěž
obecních úřadů

Zajištění právního
informačního systému
společně pro obce
MAS, popř. i právní
služby

Finance

250 000 Kč

2016
Zodpovídá

2017 - 2018

Aktivita

Finance

Zodpovídá

Zajištění 1 externí
účetní pro více obcí a
účetní pro
Mikroregion Buchlov

180 000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

Zajištění a sdílení
školních psychologů

280.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

Odpady – specifický cíl 3:
Zlepšit situaci
v odpadovém
hospodářství

30.000 Kč

Finance

Zodpovídá

Zajištění dotačního
servisu pro NNO
zabývajícími se
mimoškolními
aktivitami
Projekt na zajištění
vzdělávání v oblasti
posílení duševního
zdraví pedagogů

150.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

150.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

Školství – specifický cíl 2
– Zlepšit situaci
v regionálním školství

společný tendr obcí na
svozovou firmu

Aktivita

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová
Projekt na
vzdělávání a osvětu
při nakládání s
odpady

360.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová
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Protipovodňová
opatření: Specifický cíl 4.
Zlepšit situaci v oblasti
protipovodňových
opatření a krizového
řízení

Zaměstnanost –
specifický cíl 5 – Zlepšit
situaci v oblasti
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
obyvatel

Realizace setkání a
spolupráce při tvorbě
společného projektu
pro území MAS –
Revitalizace krajiny.

25.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

Projekt na vytvoření
sociálního podniku,
který bude
zaměstnávat vybrané
sociálně vyloučené
skupiny obyvatel např.
senioři, osoby se
zdravotním
postižením,
dlouhodobě
nezaměstnaní
(opakovaně
nezaměstnaní),
v nepříznivé sociální
situaci žijící rodiny

50.000

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

Zajištění dotačního
servisu pro
podnikatele,
vytvoření webových
stránek – diskusní
fórum pro předávání
zkušeností

680.000

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

100.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

Vytvoření rodinného
centra a podpora
flexibilních
pracovních úvazků
Cestovní ruch –
specifický cíl 6 – Rozvíjet
cestovní ruch na území
MAS

Vytvoření
interaktivních
webových stránek

150.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová
Vznik mobilní
aplikace

200.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová
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200.000

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

300.000 Kč

Marta Polášková
Kamila Horáková
Lenka Gregorová

Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS
6.1. Sledování a vyhodnocování výstupů strategie spolupráce obcí
Stanovené cíle budou naplňovány prostřednictvím činnosti pracovníků kanceláře MAS. Dle aktuálnosti daného tématu se bude konat
setkání starostů a zaměstnanců MAS, minimálně 1x za rok. Setkání budou sloužit jednak k výměně zkušeností, ale budou také vyhodnocovat
dosavadní plnění stanovené strategie spolupráce obcí. Těchto setkání se dle potřeby zúčastní také zaměstnanci obecních úřadů na území MAS.
Na těchto setkáních budou pracovníci MAS předkládat níže připojenou tabulku. Vyhodnocení činnosti (tabulka splnění výstupů v oblasti
spolupráce obcí) bude také součástí výroční zprávy MAS.
Ukazatele plnění:
Oblast

2015
Aktivita

Administrativa –
specifický cíl 1 – Snížit
administrativní zátěž
obecních úřadů

Zajištění právního
informačního systému
společně pro obce
MAS, popř. i právní
služby

Výstupy

Splněno:
ano/ne

Aktivita

Výstupy

Zajištění 1 externí
účetní pro více obcí
a účetní pro
Mikroregion Buchlov

Smlouva o
poskytování
účetních služeb

Zajištění a sdílení
školních psychologů

Zajištění stálých
prac. míst pro 2
školní psychology

2017 - 2018
Splněno:
ano/ne

Aktivita

Zajištění dotačního
servisu pro NNO
zabývajícími se
mimoškolními
aktivitami
Projekt na zajištění
vzdělávání v oblasti
posílení duševního
zdraví pedagogů
společný tendr obcí na
svozovou firmu

Výstupy

Smlouva o poskytnutí
informačního systému
popř. smlouva o
poskytování právních
služeb

Školství – specifický cíl 2
– Zlepšit situaci
v regionálním školství

Odpady – specifický cíl
3: Zlepšit situaci
v odpadovém

2016

Úspora v řádech
desítek tisíc Kč
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Min. 10
podpořených
projektů v NNO v
rámci MAS
Min. 20
proškolených
pedagogů

Splněno:
ano/ne

hospodářství

Protipovodňová
opatření: Specifický cíl 4.
Zlepšit situaci v oblasti
protipovodňových
opatření a krizového
řízení

Zaměstnanost –
specifický cíl 5 – Zlepšit
situaci v oblasti
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
obyvatel

Realizace setkání a
spolupráce při tvorbě
společného projektu
pro území MAS –
Revitalizace krajiny.

Podání žádosti o
poskytnutí dotace na
projekt – Revitalizace
krajiny MAS

Projekt na vytvoření
sociálního podniku,
který bude
zaměstnávat vybrané
sociálně vyloučené
skupiny obyvatel např.
senioři, osoby se
zdravotním
postižením,
dlouhodobě
nezaměstnaní
(opakovaně
nezaměstnaní),
v nepříznivé sociální
situaci žijící rodiny

Vytvoření min. 5
pracovních míst pro
osoby ze sociálně
vyloučených a
sociálním vyloučením
ohrožených osob

Projekt na
vzdělávání a osvětu
při nakládání s
odpady

Min. 200
proškolených osob

Zajištění dotačního
servisu pro
podnikatele,
vytvoření webových
stránek – diskusní
fórum pro předávání
zkušeností

Zajištění servisu
min. pro 10
místních
podnikatelů,
vytvoření fóra na
webových
stránkách
Vytvoření rodinného
centra a podpora
flexibilních
pracovních úvazků

Cestovní ruch –
specifický cíl 6 – Rozvíjet
cestovní ruch na území
MAS

Vytvoření
interaktivních
webových stránek

Interaktivní webové
stránky
Vznik mobilní
aplikace

Mobilní aplikace
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Vznik 1 rodinného
centra, vytvoření
min. 4 částečných
pracovních úvazků

6.2. Začlenění spolupráce obcí do strategie MAS
6.2.1. Identifikace tématu spolupráce obcí ve strategii MAS
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s. je tvořena dvěma částmi:
- Integrovaná strategie rozvoje území MAS - (MAS má zpracovanou analytickou
a strategickou část)
- Akční plán rozvoje území MAS – programové rámce (zpracovává se v současné době)
Pro účely identifikace tématu spolupráce obcí se věnujeme pouze ve strategické části ISRÚ.
Zde je stanoveno šest prioritních oblastí (priorit).
Priorita 1: Podpora zemědělství a životního prostředí
Priorita 2: Zachování kulturního dědictví
Priorita 3:Rozvoj cestovního ruchu
Priorita 4: Podpora podnikání a tvorby pracovních míst
Priorita 5: Zlepšení infrastruktury v obcích včetně volnočasových aktivit
Priorita 6: Rozvoj veřejných služeb
Každá z tematických priorit, resp. v ní stanovená opatření mohou být řešena různými
způsoby, tedy nejen individuálními projekty, ale také formou spolupráce různých subjektů
a tedy i obcí. Z tohoto pohledu není spolupráce obcí ve strategické části explicitně vyjádřena.
Tématu spolupráce, vzájemné podpoře, partnerství je věnována šestá priorita Rozvoj
veřejných služeb, která má dvě opatření:
6.1. Vytváření sítí vzájemné podpory a spolupráce, integrace a kooperace
6.2. Aktivní veřejná správa
6.3. Podpora činnosti MAS
Spolupráce obcí v MAS je zde uvedena pouze okrajově a to spíše ve smyslu spolupráce se
soukromým sektorem, mezinárodní spolupráce, NNO apod.
6.2.2. Doplnění strategie MAS
Na základě výše uvedených skutečností doplňujeme šestou prioritu o nové opatření:
6. 4. Rozvoj spolupráce mezi obecními úřady na celém území MAS
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