Zápis č. 3 ze schůzky starostů z území ORP Nové Město nad Metují v rámci
projektu ,,Podpora meziobecní spolupráce“, reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, konaného dne 29. dubna 2014

Začátek: 16:00 hodin

Účast: dle prezenční listiny

Program schůzky:
1. Úvodní slovo
Motivující starosta, p. Tojnar, přivítal účastníky schůzky a předal slovo ing. Dvořákové.
2. Informace o postupu prací na projektu
Ing. Dvořáková podrobně seznámila přítomné s postupem prací na analytických částech
souhrnného dokumentu, které jsou již z 90% hotovy (obecná charakteristika ORP, sociální
služby, odpadové hospodářství, školství), včetně analýzy cílových skupin, analýzy rizik,
SWOT, návrhové části. Tyto podklady se začátkem května zašlou ke kontrole a schválení na
Svaz měst a obcí a poté se zveřejní na webových stránkách obce Bohuslavice.
Lze říci, že spolupráce obcí existuje (výměna zkušeností, sportovně-kulturní akce, dobrovolní
hasiči) a že je podpora ze strany Nového Města n. Metují, chybí však společná koncepce
rozvoje. Obec Libchyně a Nové Město nad Metují odmítly účast v tomto projektu. Zároveň se
ukázaly i překážky spolupráce: mnoho neuvolněných starostů (nedostatek času), nedostatek
financí, legislativa, charakter území, chybějící motivace, zvyk řešit problémy samostatně.
Výsledky prvního dotazníkového šetření ukázaly na oblasti vhodné ke spolupráci: školství,
cestovní ruch, krizové situace, bezpečnost, dopravní obslužnost.
Z analýzy též vyplývá, že při srovnání ČR a Královéhradeckého kraje jsou výsledky šetření
shodné, ale v KHK je viditelně nižší spolupráce v oblasti odpadového hospodářství než v ČR.
Ing. Červinková shrnula dotazníky, ve kterých vychází zajímavá zpětná vazba (obce chtějí
spolu spolupracovat, ale brání tomu stávající legislativa) a zdůraznila, že tyto výstupy jsou
důležité, protože na ně čekají i centrální orgány. Informovala i o zkušenostech z jiných ORP.
Dále se starosty rozebírala náměty, které by vedly k výběru volitelného tématu.
3. Diskuze
Byl dán prostor starostům, aby se vyjádřili k uvedeným novým informacím. Do diskuse se
zapojil p. Tylš (starosta obce Černčice) a pojednal o problému odpadového hospodářství do
roku 2025 - vize EU: odpady se nemají tolik skládkovat (velké náklady na skladování), ale
naopak vytvářet spalovny. Ing. Dvořáková podotkla, že Královéhradecký kraj nemá dle
informací ze společnosti Marius Pedersen kapacitu na to, aby tady vznikla spalovna.

P. Červinková informovala o volitelných tématech některých obcích, které řeší např. přemíru
administrativy. Tyto obce mají zájem vytvořit pracovní pozici „létajícího“ tajemníka, který by
pracoval pro více obcí.
P. Pavel (starosta obce Nahořany) vidí možnost volitelného tématu v dopravní obslužnosti
(páteřní komunikace), též seznámil přítomné se zkušenostmi zrealizované cyklistické cesty A
pozemkovými úpravami. Mgr. Malijovská a někteří starostové zmínili témata jako je dopravní
infrastruktura a bezpečnost. Starostové obcí podpořili téma dopravní infrastruktury jako vhodné
pro meziobecní spolupráci (obce Bohuslavice, Černčice, Nahořany, Jestřebí, Sendraž).
Paní Červinková připomněla, že od července by se dal již najmout expert na vybrané volitelné
téma, který by na něm spolupracoval.
4. Závěr
Ing. Dvořáková domluvila termín 1. oficiálního setkání starostů k projektu meziobecní
spolupráce, a to na 10. 6. 2014 v 16. hod. v Bohuslavicích. Starosta Bohuslavic, p. Tojnar,
upřesní konkrétní místo, kde plánovaná schůzka proběhne.

Konec jednání: 18:00 hodin.

V Bohuslavicích dne 8. 5. 2014

Zapsala: Ing. Voborníková
asistentka týmu

