Zápis z pracovní schůzky Asociace DSO SK
8.3.2022 v Hořovicích zapsala Nikola Tupá
Přítomni: Jiří Kužel (DSO ORP Příbram), Jan Jiskra (Mikroregion Čáslavsko), Miroslava
Paťavová a Miroslava Kaprálová (Mikroregion Hořovicko), Viktor Liška a Nikola Tupá
(Mikroregion Voticko), Eliška Švejdová (Mikroregion Blaník), Marek Jetmar (Ministerstvo
vnitra ČR), Miroslav Kratochvíl a Jana Kovářová (Mikroregion CHOPOS)
Online: Štěpánka Barešová (SO Sedlčanska), Jaroslav Švejda (Mikroregion Želivka)
1. Přivítání a úvod
•

Předseda DSO Hořovicko a místostarosta města Hořovice O. Vaculík přivítal všechny
přítomné a vyzdvihl význam vzniku a fungování Asociace DSO

2. Činnost Asociace DSO SK - pracovní schůzky a jednání
29.11.2021 - Jednání J. Jiskry s ředitelem SFŽP P. Valdmanem
•

ověření inzerce kontaktních míst Nové zelené úsporám v místním periodiku ->
případně jeho další distribuce do území

2.12.2021 - Pracovní skupina pro metropolitní spolupráce a aglomerace - Marek Jetmar
•

Na této PS je diskutován koncept Metropolitního společenství obcí, který je
pilotován v brněnské metropolitní aglomeraci - bude mimo jiné představen na
konference Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?! 19. května v Brně

15.12.2021 - Schůzka se zástupci jihočeských, plzeňských a karlovarských DSO
•
•
•

Podpora DSO na úrovni krajů je rozličná, dotace na úrovni středočeského Programu
2022 je v Karlovarském kraji, naopak Jihočeský kraj je vůči DSO skoupý
Deklarace DSO: Jihlavská výzva - jednotný postup DSO
Vznik krajských asociací - nejdále je spolupráce DSO v Plzeňském kraji

13.1.2022 - Platforma regionálního rozvoje Středočeského kraje
•
•

Předseda ADSO SK spolu s zástupci KS MAS, KS SMS ČR, SPOV SK a SMO ČR inicioval a
podepsal Petici za navýšení RUD pro obce, která byla předána novým středočeským
poslancům PČR
Dále byla navržena témata legislativních změn:
o Trvalé bydliště
o Povinnost obce zabezpečit školní docházku
o Odpadový zákon
o Meziobecní spolupráce

21.1.2022 - Jednání z poslancem Lukášem Vlčkem a předsedou DSO Stražiště P. Hájkem
•

Vznik asociace DSO v kraji Vysočina je méně pravděpodobný, pro spolupráci DSO by
chtěli využít Sdružení obcí Vysočiny

•

•

L. Vlček je iniciátorem teze Programového prohlášení vlády
Zlepšíme fungování malých obcí (posílení meziobecní spolupráce, metoda LEADER/
CLLD, Místní agendy 21 aj.). Nebudeme obce slučovat, ale propojovat na základě
dobrovolnosti.
Proto je meziobecní spolupráce jeho tématem pro činnost v SMO ČR a ve hnutí STAN

18.2.2022 - Jednání s V. Srbem ze Stálé konference asociací ve vzdělávání
•
•
•
•

Tvorba okresního (regionálního) partnerství ve vzdělávání
Zásadním tématem pro strategický dokument Partnerství pro vzdělávání 2030+ je
odbřemeňování ředitelů
DSO je pro SKAV vnímán jako důležitý partner pro profesionalizaci územní
spolupráce: dle SKAV je nutná systémová podpora na úrovni ORP
Zadání studie (spolu se SMO ČR) Společenství obcí: potencionální úspory z dosahu a
dopad na zvýšení kvality správy škol a na snížení administrativní zátěže ředitelů

8.3.2022 - Telefonické jednání s předsedkyní SMS ČR E. Olšákovou
•

Meziobecní spolupráce jako téma pro Sdružení místních samospráv ČR

3. Vznik PS pro meziobecní spolupráci Ministerstva vnitra ČR - M. Jetmar
•

•

Bude se jednat o pracovní skupinu sdružující zástupce deseti víceúčelových
dobrovolných svazků obcí vybraných z celého území ČR, aktéry v oblasti meziobecní
spolupráce, kteří se k problematice meziobecní spolupráce vyjadřují, podílejí se na její
podpoře, propagaci a šíření dobré praxe apod. (zastřešující organizace, asociace) a
zástupce ministerstev – především Ministerstva pro místní rozvoj.
Za ADSO SK jsou nominováni V. Liška a J. Jiskra

4. Program na podporu DSO ve Středočeském kraji
•

Program byl doporučen Radou SK ke schválení na březnovém jednání Zastupitelstva
SK s navrhovanou alokací 2,5 mil Kč

5. Různé
•
•

Pakt starostů a primátorů - sdílení a konzultace k přistoupení k iniciativě a podání
žádosti o poskytnutí podpory od SFŽP
Inspirace spolupráce území v sociální oblasti: REVOLUTION TRAIN - Čáslavsko a
Hořovicko

6. Úkoly pro členy
•
•
•

Dopis ministru vnitra V. Rakušanovi o činnosti ADSO a návrhu institucionalizace
meziobecní spolupráce - J. Jiskra
Setkání se zástupci DSO Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje - V.
Liška
Účast na Výboru DSO SMOČR 23.3. - Š. Barešová

