Zápis schůze ADSO SK ze dne 20. 7. 2021
Přítomni: V. Liška, N. Tupá (Voticko), J. Jiskra (Čáslavsko), M. Kratochvíl (CHOPOS), J. Vildová (DSO
Příbram)
Hosté: M. Jetmar (Ministerstvo vnitra ČR), P. Halada (Středočeský kraj), P. Roubínek (Šternbersko), E.
Vahalíková (Odersko), R. Matochová (Valašské Klobucko)
1. Provozní a členské záležitosti Asociace
A) webová prezentace
• byla představena tvorba webových stránek ADSO SK na adrese www.asociacedso.cz
• úkolem pro členské DSO je poslat N. Tupé prezentační fotografie, příklady dobré praxe
ke zveřejnění a případné další podněty a připomínky
B) smlouva o partnerství s DSO Dolní Berounka
• členská schůze DSO Dolní Berounka schválila partnerství s ADSO SK
• dle stanov musí přijetí partnera schválit členská schůze ADSO SK
2. Porady zaměstnanců DSO na úrovni SK
Předseda komise pro spolupráci měst a obcí Středočeského kraje P. Halada navrhl organizovat
pravidelná setkání pracovníků DSO ve SK s cílem vzájemně se informovat o své činnosti a získat
aktuální informace z KÚ SK - další náplní mohou být dílčí školení pracovníků DSO
• první takové setkání se uskuteční 7. 9. v Praze a hlavním tématem bude Odpadové
hospodaření
3. Informace z jednání zástupců DSO v Jihlavě a Pracovní skupiny SMO ČR pro DSO
3.6. proběhla schůzka zástupců DSO v Jihlavě iniciovaná ADSO SK a organizovaná předsedou
DSO Stražiště L. Vlčkem - závěry z jednání najdete v emailu, který jsme posílali 8.6.
• dalším podobné setkání uspořádáme na přelomu října a listopadu v rámci konference o
veřejné správě v Olomouci
16.6. proběhla ustanovující schůzka Pracovní skupiny DSO v rámci SMO ČR v Praze - zápis
4. Možnosti vytváření krajských platforem pro spolupráci DSO
Zástupci DSO z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje informovali o funkčnosti a
spolupráci DSO ve svých krajích. Vyslovili se v první řadě pro zakládání krajských asociací po
vzoru středočeské. Podobný proces je zatím nejdále v Jihomoravském kraji, kde již došlo na
popud DSO Tišnovsko k setkání funkčních DSO
• až po vytvoření krajských asociací chceme přistoupit k založení celorepublikové
organizace hájící zájmy DSO, nyní se aktivní DSO na republikové úrovni neformálně
sloučí na základě přijetí Deklarace dobrovolných svazků obcí: Prosazení strategické
meziobecní spolupráce ve funkčních mikroregionech, která byla představena na setkání
v Jihlavě
• úkolem je také aktualizace databáze multifunkčních DSO v jednotlivých krajů, která je i
přílohou zápisu
5. Informace z ministerstva vnitra
M.Jetmar informoval o pracovní skupině pro meziobecní spolupráci, která bude vznikat na
odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV a bude diskutovat témata
právního zakotvení DSO a MOS a jejich začlenění do systému veřejné správy
• první setkání PS se uskuteční během srpna 2021
6. Různé
A) schůzka s představiteli SMS ČR
V.Liška požádal P. Haladu, který je předsedou Sdružení místních samospráv ve Středočeském
kraje, o iniciaci setkání představitelů ADSO SK a SMS ČR
B) zakládání účelových DSO vs. Začleňování dílčích činností a aktivit do rámce multifunkčních
DSO

•

•

v rámci setkání byly na příkladu DSO CHOPOS diskutovány možnosti fungování
multifunkčního svazku obcí v rámci dílčích projektů, do kterých se nezapojují všechny
členské obce DSO (společný vodovod, odpadové hospodářství, svazková škola atd.)
důležitou dobrou praxí pro multifunkční DSO, která tuto problematiku řeší, je změna
stanov, vedení účetnictví a procesní způsoby schvalování dílčích projektů

