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za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí
do 2. oficiálního setkání představitelů obcí
(podkladový materiál)
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Úvod
Správní obvod (SO) obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují (ORP NMnM) se nachází
v jihovýchodní části okresu Náchod. Na jihu sousedí se správním územím ORP Dobruška, na západě
se správním územím ORP Jaroměř, na severozápadě, severu a severovýchodu se správním územím
ORP Náchod.
Celková rozloha správního území ORP Nové Město nad Metují je 98,1 km2, k 1. 1. 2015 roku v něm
žilo 14 404 obyvatel. Nové Město nad Metují je jediným městem na celém správním území ORP.
Počet obyvatel města tvoří cca 2/3 obyvatel SO ORP NMnM.
Nové Město nad Metují je centrem vzdělávání, zaměstnanosti, průmyslu, obchodu a služeb
a administrativním centrem mikroregionu. Rovněž je sídlem Dobrovolného svazku obcí Region
Novoměstsko.
Správní území ORP NMnM je tvořeno 13 obcemi s celkem 24 katastrálními územími. Jedná se o obce
(abecedně):
1. Bohuslavice (k. ú. Bohuslavice nad Metují),
2. Černčice (k. ú. Černčice),
3. Jestřebí (k. ú. Jestřebí nad Metují),
4. Libchyně (k. ú. Libchyně),
5. Mezilesí (k. ú. Mezilesí u Náchoda),
6. Nahořany (k. ú. Dolsko, Lhota u Nahořan, Městec u Nahořan, Nahořany nad Metují),
7. Nové Město nad Metují (k. ú. Krčín, Nové Město nad Metují, Spy, Vrchoviny),
8. Provodov-Šonov (k. ú. Domkov, Kleny, Provodov, Šeřeč, Šonov u Nového Města nad Metují),
9. Přibyslav (k. ú. Přibyslav nad Metují),
10. Sendraž (k. ú. Sendraž),
11. Slavětín nad Metují (k. ú. Slavětín nad Metují),
12. Slavoňov (k. ú. Slavoňov, Blažkov u Slavoňova) a
13. Vršovka (k. ú. Vršovka).
Jedná o územně velmi stabilní území s téměř neměnnými hodnotami jak co do správního členění,
rozlohy území, tak i využití půdy. Stejně tak je území stabilní z hlediska hustoty zalidnění.
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Tab. Stručný přehled informací o území

Řešené území

Obce správního obvodu

Správní obvod ORP Nové Město nad Metují
Počet obyvatel správního obvodu: 14 185 k 1. 1. 2015
Počet obcí ve správním obvodu: 13
Rozloha správního obvodu: 98,1 km2
Města celkem: 1
Nové Město nad Metují
Obce celkem: 12
Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany,
Provodov-Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují,
Slavoňov, Vršovka

Obr. Administrativní členění správního obvodu

Zdroj: ČSÚ.
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2.

Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP

2.1

Zhodnocení průběhu komunikace v území

2.1.1 Počet zapojených obcí v rámci SO ORP do projektu; základní informace o uskutečněných jednáních (počet obcí, témata, závěry
jednání) včetně fokusních či jiných pracovních skupin
Obce zapojené do projektu MOS:

Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Mezilesí, Nahořany, Provodov-Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují,
Slavoňov, Vršovka
Celkem: 11 obcí

Tab. Přehled uskutečněných jednání
Měsíc a rok

Název jednání

Počet
obcí na
jednání

Červenec
2014

Setkání týmu MOS a
starosty obce
Bohuslavice

Srpen 2014

Setkání realizačního
týmu s motivujícím
starostou

1

Září 2014

Projednání tématu
doprava

2

1

Termín
setkání

Témata jednání

Závěry jednání

Volitelné téma doprava základní informace, rámcový
přístup a preference území.

V rámci týmu MOS byl odsouhlasen rámcový přístup
k volitelnému tématu, dílčí otázky a témata v rámci tématu
Doprava. Starosta obce, jež je smluvním partnerem shrnul
výsledky dosavadních jednání se starosty v území o tématu
dopravy a základní očekávání jako východisko pro zpracování
tématu.

15. 8.

Vize, fokusní skupiny.

Projednání a schválená vize ze strany realizačního týmu určená
k projednání se starosty. Vytvoření návrhů pro fokusní skupiny
k jednotlivým řešeným tématům (školství, sociální služby,
odpadové hospodářství, doprava).

9. 9.

Doprava v území,
prohlubování meziobecní

Získání informací z území pro zpracování analýzy dopravy.
Vysvětlení práce s metodickými listy k prohlubování

16. 7.
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Měsíc a rok

Září 2014

Název jednání

Projednání tématu
doprava

Projednání tématu
doprava

1

1

Termín
setkání

Témata jednání

Závěry jednání

spolupráce.

meziobecní spolupráce.

9. 9.

Doprava v území,
prohlubování meziobecní
spolupráce.

Získání informací z území pro zpracování analýzy dopravy.
Vysvětlení práce s metodickými listy k prohlubování
meziobecní spolupráce.

9. 9.

Doprava v území.

Získání informací z území pro zpracování analýzy dopravy.
Vysvětlení práce s metodickými listy k prohlubování
meziobecní spolupráce.
Získání informací z území pro zpracování analýzy dopravy.
Vysvětlení práce s metodickými listy k prohlubování
meziobecní spolupráce.

Projednání tématu
doprava

1

9. 9.

Doprava v území,
prohlubování meziobecní
spolupráce.

Fokusní skupiny
k tématům odpadové
hospodářství, doprava

3

18. 9.

Projednání problémových
okruhů a cílů.

Získání informací pro realizační tým k upřesnění problémových
okruhů za uvedená témata.

Fokusní skupiny
k tématům sociální
služby, školství

3

19. 9.

Projednání problémových
okruhů a cílů.

Získání informací pro realizační tým k upřesnění problémových
okruhů za uvedená témata.

11. 9.

Doprava v území,
prohlubování meziobecní
spolupráce.

Získání informací pro realizační tým k upřesnění problémových
okruhů za uvedená témata, ověření ochoty starostů zapojit se
do aktivit v rámci prohlubování meziobecní spolupráce.

15. 10.

Stav v území po volbách,
koordinace dalších činností.

V přiměřené době od zvolení nových představitelů obcí budou
tito kontaktování realizačním týmem s informací
o probíhajícím projektu. Následně bude proveden průzkum
k tématu administrativní podpora malých obcí.

Projednání tématu
doprava, prohlubování
meziobecní spolupráce

Říjen 2014

Počet
obcí na
jednání

Jednání realizačního
týmu a motivujícího
starosty

4

1

6

Měsíc a rok

Listopad
2014

Listopad
2014

Název jednání
Schůzka projektového
týmu, včetně
motivujících starostů s
regionální
koordinátorkou

Schůzka s novým
vedením Nového
Města nad Metují

Jednání o novém
motivujícím starostovi

Schůzka koordinátorů
MOS

Prosinec
2014

Vyplnění dotazníku
k administrativní
podpoře obcím

Počet
obcí na
jednání

6

2

2

1

2

Termín
setkání

Témata jednání

Závěry jednání

16. 11.

Zhodnocení stavu a průběhu
projektu, sdílení informací k
výsledkům voleb do obecních
zastupitelstev, další postup v
projektu.

Regionální koodinátorka se seznámila se stavem projektu. Dále
bylo projednáno ukončení participace Mgr. Malijovské,
motivující starostky, na projektu z důvodů výsledků voleb, tj.
nebyla zvolena do obecního zastupitelstva Nového Města nad
Metují.

25. 11.

Diskuze k projektu
meziobecní spolupráce.

Cílem schůzky bylo znovu, v návaznosti a obecní volby, prověřit
možnost a případné způsoby zapojení Nového Města n. M. do
projektu. To se od počátku nedařilo a komplikovalo tak
významně práci projektového týmu a negativně ovlivňovalo
celý běh projektu. Město nevyloučilo možnost budoucí
součinnosti. Postoj není definitivní, není ani jasné jakou
případně formou a v jakém rozsahu. Jednání budou s hledem
na význam tématu nadále pokračovat.

25. 11.

Zapojení starosty ProvodovŠonov projektu meziobecní
Starosta obce Provodov-Šonov souhlasil se zapojením do
spolupráce v roli motivujícího projektu a přijetím role motivujícího starosty.
starosty.

27. 11.

Účast koordinátora projektu
na schůzce v rámci krajského
setkání KMOS. Tématem byly Koordinátor byl seznámen s dalším postupem projektu MOS.
další kroky při realizaci
projektu, indikátory projektu.

17. 12.

Diskuze nad tématy
vyplývajícími z dotazníku
administrativní podpora
malých obcí, vyplnění
dotazníků představiteli obcí,
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Všechny zúčastněné obce vyplnily a předaly dotazník
k administrativní podpoře obcím (Bohuslavice, Černčice,
Provodov-Šonov).

Měsíc a rok

Název jednání

Počet
obcí na
jednání

Termín
setkání

Témata jednání

Závěry jednání

zhodnocení dosavadního
postupu projektu.

Leden 2015

18. 12.

Vyplnění dotazníku
starostkou obce Přibyslav,
rozhovor nad dotazníkem
danými tématy.

Vyplněný dotazník, diskuse o projektu (jedná se o novou
starostku) a o zapojení obce do něj.

1

18. 12.

Vyplnění dotazníku starostou
obce Sendraž, rozhovor nad
dotazníkem danými tématy.

Vyplněný dotazník.

Administrativní
podpora obcí

1

5. 1.

Vyplnění dotazníku se
starostou obce Jestřebí.

Vyplněný dotazník, potvrzení zájmu o další spolupráci.

Administrativní
podpora obcí

1

5. 1.

Vyplnění dotazníku se
starostou obce Slavoňov.

Vyplněný dotazník, potvrzení zájmu o další spolupráci.

Administrativní
podpora obcí

1

6. 1.

Vyplnění dotazníku se
starostou obce Mezilesí.

Vyplněný dotazník, potvrzení zájmu o další spolupráci.

Setkání týmu MOS a
motivujícího starosty

1

7. 1.

Seznámení s dosaženými
výsledky za prosinec.

Zhodnocení průběhu projektu, přehled dalších aktivit, obce
zapojené do dotazníkového šetření.

Vyplnění dotazníku
k administrativní
podpoře obcím

1

Vyplnění dotazníku
k administrativní
podpoře obcím

Leden 2015

Setkání týmu MOS a
motivujícího starosty

1

27. 1.

Diskuse v rámci projektového
týmu a motivujícího starosty Dohoda na krocích, které budou učiněny s cílem případného
o aktuálních aktivitách v
zapojení dalších obcí do projektu; první návrhy pojetí druhého
projektu, a o možných
setkání starostů.
tématech na setkání starostů.

Únor 2015

Setkání KMOS

1

13. 2.

Stávající stav projektu,
budoucí kroky v projektu.
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Seznámení koordinátorů s dalším postupem projektu.

Měsíc a rok

Únor 2015

Název jednání
Setkání týmu MOS a
motivujícího starosty

Setkání týmu MOS a
Březen 2015
motivujícího starosty

Setkání KMOS v
Dobrušce

Počet
obcí na
jednání

Termín
setkání

1

17. 2.

Připomínky k souhrnnému
dokumentu, další postup.

Realizační tým seznámil motivujícího starostu s výsledky
připomínek k souhrnnému dokumentu, dle setkání KMOS
v Batňovicích byl diskutován další postup projektu.

16. 3.

Plánování 2. oficiálního
setkání představitelů obcí.

S motivujícím starostou byl navržen datum 2. oficiálního
setkání představitelů obcí s dohodou o zaslání pozvánek
a následně dalších podkladů (dle postupu projektu v souladu
s metodikou).

19. 3.

Stávající stav projektu,
budoucí kroky v projektu.

Seznámení koordinátorů s dalším postupem projektu:
odevzdání finální verze souhrnného dokumentu a jeho
akceptace, informace o druhém oficiálním setkání starostů,
interpretace výsledků benchmarkingu.

1

1

Témata jednání

9

Závěry jednání

2.1.2 Postoje starostů jednotlivých obcí k možnému prohloubení meziobecní spolupráce;
možné směry spolupráce; zhodnocení spolupráce s nezapojenými obcemi v rámci SO ORP
Do projektu se za řešené území doposud zapojilo 11 obcí z celkových 13ti ve správním obvodu.
Bohužel se do projektu nezapojilo Nové Město nad Metují, které je přirozeným i hospodářským
centrem území, ač do budoucna není vyloučena i jeho součinnost. Dále se do projektu nezapojila
obec Libchyně. Pro úplnost je však třeba dodat, že některé ze zapojených obcí v projektu působily
spíše pasivně a postupně se jejich zapojení oslabovalo (Slavětín, případně další).
Postoje starostů k meziobecní spolupráci se od začátku projektu zásadně nezměnily. Zejména obce
s uvolněným starostou (3 do projektu zapojené obce) jsou ochotné věnovat určitý čas a energii
hledání společných řešení a možné spolupráce. Obce, kde v čele stojí neuvolněný starosta, jsou
zpravidla menší počtem obyvatel i velikostí obecního rozpočtu. Kromě nedostatku času svých
představitelů mají i omezené možnosti spolufinancování společných projektů. Představitelé obcí,
zejména těch menších, jsou navíc zvyklí řešit správu obce v součinnosti s ORP a se svými zastupiteli,
kteří výkon některých z agend zajišťují. Rovněž znějí připomínky k nadměrnému zatížení obcí
výkonem státní správy a celkově přebujelou administrativu.
Obce tedy většinou meziobecní spolupráci vnímají jako další prvek, který se snaží zařadit mezi
stávající fungující struktury, ovšem starostové již příliš nespatřují přínos takové aktivity. Roli hraje
i finanční efekt spojený např. se členstvím v MAS a vidina možností čerpat přes MAS dotace, který u
meziobecní spolupráce takto bezprostředně nevidí.
Spolupráce s motivujícími starosty probíhá bez problémů, motivující starostové jsou flexibilní, ochotni
k účasti na jednotlivých úkolech, komunikují a snaží se motivovat i další starosty.
Nezapojené Nové Město nad Metují nevyloučilo možnou budoucí součinnost s obcemi (nad rámec
dnes realizované kooperace – v rámci DSO, či v rámci ORP, kdy pro své obce poskytuje poměrně
velkorysý informační a konzultační servis). Obec Libchyně zůstává nezapojena do projektu.

2.1.3 Zhodnocení výsledků „Analýzy území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na
její možné prohloubení“
Před prvním oficiálním setkáním byl ze strany SMO ve spolupráci s projektovým týmem připraven
materiál Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nové Město nad
Metují. V něm bylo analyzováno fungování všech tří DSO zasahujících do území ORP Novoměstsko
a uvedena doporučení využití, resp. případného přizpůsobení organizační struktury meziobecní
spolupráce v rámci ORP.
Přirozeně z analýzy vyplynula jako nejvhodnější platforma ze tří existujících DSO Region
Novoměstsko, jež kromě toho, že zahrnuje všechny obce v ORP, disponuje i vhodnou a dobře
fungující organizační strukturou.
Na tomto základě bylo v materiálu formulováno i celkem očekávatelné doporučení, že
„nejvhodnějším kandidátem na další prohlubování meziobecní spolupráce je Dobrovolný svazek obcí
Region Novoměstsko, neboť se jedná o svazek polyfunkční, v současné době činný a zároveň sdružující
všechny obce náležející do správního obvodu ORP Nové Město nad Metují“. Dále jsou v materiálu
nastíněny konkrétní oblasti, jež by byly v takto vymezeném území vhodné k realizaci prostřednictvím
meziobecní spolupráce ve všech hlavních relevantních oblastech - školství, sociálních službách a
odpadovém hospodářství.
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V tomto duchu byl materiál stručně představen nastíněn i v rámci prvního oficiálního setkání a stal se
základem pro diskuse v území o možném využití stávajících struktur pro nejrůznější formy a projekty
meziobecní spolupráce, resp. o možnostech jejich transformace (územní apod.) či dokonce vzniku
nových struktur (viz další kapitola).

2.1.4 Charakteristika průběhu procesu přípravy právních dokumentů pro potřeby DSO
v území
Jádrem aktivity bylo ověření preferencí představitelů obcí v tématu organizace meziobecní
spolupráce v území ORP Nové Město nad Metují. Aktivita měla formu vyplnění metodických listů,
řešících do detailu klíčové okruhy organizační struktury meziobecní spolupráce v území, konkrétně:
předmět činnosti DSO, orgány DSO a jejich působnost, ustavování a odvolávání členů jednotlivých
orgánů DSO, způsob rozhodování DSO a konečně financování DSO.
V rámci velmi zevrubného dotazování se zapojení starostové vyjadřovali k bezmála 50 konkrétním
otázkám a vyjadřovali svoji preferenci, jakým způsobem by měl svazek být organizován a fungovat jak
navenek, tak dovnitř.
Tato aktivita probíhala v září až říjnu 2014 a metodické listy vyplnili 4 představitelé obcí, resp. DSO
působících na území SO ORP s tím, že se jednalo o představitele největších obcí SO a dalo by se
konstatovat, že šlo i o nejvíce zapojené starosty/představitele z regionu. Díky tomu byla i vypovídací
schopnost materiálu relativně vysoká. Metodické listy byly vyplňovány osobně, v dialogu a za
metodické podpory koordinátora týmu:
V září 2014 byli při řešení prohlubování meziobecní spolupráce a její institucionalizace osloveni
v území aktivnější starostové. Koordinátor týmu s nimi projednal stávající stav, vysvětlil další postup
v rámci projektu meziobecní spolupráce a požádal je, aby v součinnosti s ním vyplnili metodické listy.
V říjnu 2014 pak byl proces vyplňování těchto metodických listů k prohlubování meziobecní
spolupráce dokončen. Celkem byly Svazu doručeny 4 kompletně vyplněné dotazníky.
Na základě uvedené aktivity obdržel projektový tým na samém konci ledna 2015 návrh upravených
stanov pro DSO Region Novoměstsko, zároveň s návrhem na změnu údajů v rejstříku svazků s tím, že
využití takto zpracovaných právních dokumentů je zcela na vůli jednotlivých obcí, resp. DSO a mají
sloužit především ke kvalifikované debatě nad možnostmi prohloubení meziobecní spolupráce z
hlediska jejího institucionálního rámce a napomoci tak institucionálně zabezpečit naplnění
zpracovaných rozvojových strategií.
Takto připravené stanovy DSO Region Novoměstsko nejen, že zachycují identifikované potřeby a
preference představitelů v území co se týká provádění a organizace meziobecní spolupráce formou
DSO a jejich optimální právní ukotvení, ale také narovnávají „nedokonalosti“ identifikované
v aktuálně platných stanovách svazku (plný soulad se stávající legislativou apod.).
Jejich potenciální přínos (při vědomí dobrovolnosti a ponechání na vůli územní) tak spočívá jednak
v možném využití pro stávající DSO i v případě, že nedojde k jakémukoliv organizačnímu pohybu jeho
uspořádání v tom smyslu, že mohou napomoci zlepšit stávající základní dokumenty Svazku v oblasti
jejich právní čistoty a jednak v připravenosti těchto dokumentů pro případ reálných úvah o novém
svazku na území ORP.
Připravený návrh stanov byl postoupen motivujícím starostům. V současnosti se zvažuje jejich využití
v rámci DSO Region Novoměstsko (návrh byl postoupen DSO k další prezentaci a debatě uvnitř DSO).
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Jejich skutečné využití a rychlost prodiskutování a případné aktualizace stanov DSO je ovlivněna
jednak tím, že jádrové město regionu není v projektu MOS zapojeno, stejně jako DSO jako takový, a
dále faktem, že DSO je tvořen pouze z cca ½ obcemi SO ORP Novoměstsko. Diskuse ohledně návrhu
takto připravených stanov a jejich reálného využití pro zlepšení fungování existujícího DSO Region
Novoměstsko je očekávána v nebližší době, resp. případně již na nejbližším zasedání DSO, které se
koná nedlouho po 2. oficiálním setkání představitelů obcí.

2.1.5 Zhodnocení konkrétních aktivit vedoucích k formování nové meziobecní spolupráce
v území ORP, pokud již proběhly
V území doposud neproběhly žádné konkrétní aktivity, které by vedly k formování nové meziobecní
spolupráce ve SO ORP. Představitelé obcí nemají zatím otevřený zájem o formování nového právního
subjektu, který by řešil meziobecní spolupráci, dokud nebudou spatřovat jasné výhody a přínosy
takového svazku. V území převládá zájem jednak spíše o neformální spolupráci a jednak o spolupráci
v rámci stávajících svazků (za platformu spolupráce jsou někdy považovány i MAS).
Hlavní okolností, které mají vliv na reálnost transformaci, či zakládání nových struktur lze shrnout
následovně. Proti transformaci či zakládání nových struktur svědčí zejména tyto:
-

Představitelé obcí jsou relativně spokojení s fungování stávajících struktur. Pomineme-li
z hlediska územního spíše okrajově zasahující svazky DSO (1866, Metuje), pak k fungování
DSO Region Novoměstsko se většina představitelů obcí vyjadřuje obecně pozitivně.

-

Existuje dle názoru projektového týmu jistý „konzervatismus“ mezi starosty členských obcí
DSO. Na straně jedné vnímají stávající DSO Novoměstsko jako ne příliš aktivní strukturu (co
do skutečného rozvoje regionu), jež nemá ve stávajícím uspořádání ambice realizovat větší
rozvojové projekty, na stranu druhou se nikomu z nich nechce aktivně vystupovat s návrhy na
změnu či transformaci něčeho, co s většími či menšími přínosy funguje již řadu let ve
prospěch regionu a jednotlivých obcí.

-

Ve SO ORP Novoměstsko je poměrně specifická situace i v tom, že jádrové město poskytuje
poměrně zavedený a bohatý informační a další servis nejen pro své obce, ale pro všechny
obce DSO. To přispívá ke spokojenosti starostů s tímto stavem a logicky k menší potřebě
navrhovat transformaci či úpravu stávající organizace (DSO je spojován dnes ve značné míře
s tímto servisem).

-

Existence závazků z minulosti, která znesnadňuje transformace či dokonce rušení existujících
svazků.

Pro potenciální transformaci či zakládání nového DSO svědčí tyto faktory:
-

Sávající DSO je příliš velký, zahrnuje území mimo SO ORP a navíc území velmi různorodé
s různými potřebami. Sami starostové toto uznávají jako hendikep s tím, že je čím dál
složitější se v tomto počtu a území domluvit na společných rozvojových záměrech, zvláště
těch náročnějších.

-

Tlak na efektivitu výdajů obcí. Z realizovaných diskusí se zdá, že roste tlak nových
zastupitelstev na revizi členství obcí v různých strukturách a s tím spojené poplatky. Díky
tomu bude pravděpodobně růst tlak, aby obce byly členy méně struktur (menší členské
příspěvky placené obcemi), avšak struktur efektivních, progresívních a takových, které obci
reálně něco přinesou (společné projekty, budování společné infrastruktury apod.)
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-

Zvláště někteří aktivnější starostové vnímají možnosti společných řešení s okolními obcemi,
jež ale nejsou v rámci celého stávajícího území DSO ani relevantní, ani realizovatelné. Díky
tomu by to byli pravděpodobně oni, kdo by byli schopni zahájit případnou diskusi o novém,
pravděpodobně menší a flexibilnějším svazku, jež by zahrnoval pouze obce se skutečně
blízkými potřebami a územím. Je otázkou jak by se taková aktivita projevila v jejich členství ve
stávajících strukturách.

-

Území DSO zahrnuje i velké množství obcí ze SO okolních ORP. Případná transformace DSO
Novoměstsko tak bude závislá nejen na diskusích v rámci DSO, resp. ORP Novoměstsko, ale
také na vývoji v okolních ORP. Pokud by se např. v ORP Dobruška rodil nový DSO, obce
z tohoto správního obvodu by logicky zvažovaly účast v něm, což by mohlo nastartovat
diskuse o jejich členství v DSO Novoměstsko a celkově diskusi o územním uspořádání MOS
v oblasti.

Shrnutí – diskuse, které byly v rámci projektu realizovány s představiteli obcí v území lze shrnout tak,
že u mnohých z nich existují větší či menší pochyby o ideálnosti stávajícího upořádání a organizaci
MOS v území, současně si však cení možnosti v DSO být a získávat informace případně realizovat (byť
dnes již spíše malé) společné projekty. Zatím tak nenastala vhodná doba ani jasný impuls pro
intenzivní diskusi a případnou reálnou transformaci stávajícího upořádání.
I bez reálného výsledku aktivity v podobě například nově založeného svazku, spatřuje projektový tým
velký přínos těchto diskusí, stejně jako získaných informací vedoucích k návrhu upravených stanov
Svazku. Nyní je již na představitelích území, jak s nimi naloží, zda je využijí k formální úpravě
stávajících stanov DSO nebo případně v budoucnu jako výchozí materiál pro případné nově vzniklé
struktury v území (pravděpodobně by se případně jednalo o malé svazky o několik a obcích).

2.2 Zhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu motivujících
starostů
Motivující starostové pokračovali v aktivním zapojení do projektu. Během listopadu 2014 došlo
k odchodu Mgr. Malijovské, místostarostky Nového Města nad Metují z realizačního týmu (vzhledem
k výsledku voleb nemohla splnit podmínku Svazu a projektu MOS, tj. aktivní zapojení motivujícího
starosty ve veřejné správě). Byl navržen nový motivující starosta, Ing. Josef Kulek (starosta obce
Provodov-Šonov), který tuto roli přijal. Motivující starostové průběžně spolupracují s dalšími
představiteli obcí a podporují myšlenku meziobecní spolupráce.
Motivující starostové se zapojili do přípravy návrhové části jednak při tvorbě vize a jednak ve
fokusních skupinách, s jejich pomocí byli přizvání další účastníci těchto jednání (ředitelky MŠ a ZŠ ze
správního obvodu ORP, ředitelka MSSS Oáza). Díky jejich vhledu do problematiky mohly být
definovány cíle v souhrnném dokumentu. Odborní pracovníci a koordinátor byli v průběhu realizace
projektu s motivujícími starosty v kontaktu, konzultovali nejrůznější dotazy a řešili úkoly a otázky
vyplývající z postupu projektu.
Další směřování meziobecní spolupráce bude pravděpodobně závislé na ochotě obcí realizovat
navržené aktivity (cíle) a částečně na míře zapojení Nového Města nad Metují jako jádrového města
území. Existují objektivní limity pro nižší ochotu ke spolupráci. Hlavními důvody je převažující počet
malých obcí (celkem 8 obcí z 13 má počet obyvatel menší než 300) s nízkými obecní rozpočty. Dalším
významným faktorem je časová vytíženost starostů výkonem správy a administrativy (4 uvolnění a 9
neuvolněných starostů v celém území).
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Motivující starostové vidí zejména přínos v tom, že díky projektu bylo území ORP Novoměstsko
umožněno realizovat zevrubnou analýzu svého potenciálu a rozvojových možností, pro něž se jako
vhodná forma nabízí meziobecní spolupráce. Přesto, že z mnoha objektivních i subjektivních důvodů
se v dosavadní fázi projektu nenarodily zcela konkrétní záměry a uchopení možností MOS, považují
výstupy projektu za velmi dobrý základ pro posilování meziobecní spolupráce v území ORP, na něž
bude možné navázat a skutečnou spolupráci v budoucnu realizovat.

2.3 Zhodnocení průběhu prací na návrhové části souhrnného dokumentu za
území ORP
Návrhy variant řešení změn v území byly přijaty na prvním oficiálním shromáždění během června
2014 a to v podobě, v jaké byly starostům představeny. Na prvním oficiálním shromáždění
představitelů obcí bylo jako volitelné téma zvoleno téma doprava.
Během července 2014 byl osloven Ing. David Šourek, Ph.D. z Univerzity Pardubice za účelem
zpracování analýzy a návrhové části volitelného tématu doprava. Uvedené téma zpracoval během
srpna a září. V září probíhala za účelem ověření dat a získání dalších poznatků o dopravě v území
setkání se starosty obcí. Bylo uskutečněno celkem 5 jednání na toto téma za přítomnosti sedmi
představitelů obcí. Při zpracování analytické i návrhové části dokumentu se odborný pracovník
nepotýkal s žádnými zásadními problémy.
V srpnu 2014 byla společně s motivujícími starosty navržena společná vize území. Vize byla
konzultována se starosty v území (možnost připomínek, vlastních návrhů). Na zprávu reagoval
starosta obce Provodov-Šonov se svými připomínkami. Ty byly akceptovány a následně byla
vytvořena finální verze znění vize. Během března 2015 byla vize ještě upravena terminologicky,
pojem základní školství byl nahrazen správným termínem základní vzdělávání.
V září 2014 proběhla jednání fokusních skupin ke všem čtyřem tématům řešeným v souhrnném
dokumentu (školství, sociální služby, odpadové hospodářství a doprava).
Při sestavování problémových okruhů vycházel realizační tým z výsledků zpracované analýzy,
z nástinu variant řešení, z poznatků jednotlivých představitelů území a rovněž z informací od
odborníků v dané oblasti. Ve všech řešených oblastech byly identifikovány vždy dva problémové
okruhy.
Při jednání fokusních skupin byly společně prodiskutovány návrhy problémových okruhů
připravených týmem, členové skupiny pak upřesňovali problémy, se kterými se potýkají a které
v daných oblastech v řešeném území spatřují (rovněž přihlédnuto k celorepublikovému stavu
a vývoji). V navržených problémových okruzích panovala spíše shoda, některé problematické oblasti
byly upřesněny po seznámení se s konkrétní praxí v území. To vedlo k upřesnění definice
problémových okruhů a možných cílů.
Fokusní skupina v oblasti odpadového hospodářství upřesnila některá fakta, která zkreslují statistická
šetření (jednalo se zejména o problematiku produkce a zpracování BRKO). Oblast sociálních služeb
a dopravy je v území poměrně přehledná a nebylo třeba nijak zásadně problémové okruhy po
schůzce fokusní skupiny upřesňovat.
Nejproblematičtější byla oblast školství. Území SO ORP vykazuje nadbytečné kapacity základních škol
(konkrétně Nové Město nad Metují), problém je však těžce řešitelný nejen z důvodu nezapojení
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Nového Města nad Metují do projektu meziobecní spolupráce. Venkovské školy tento problém
neřeší. Efektivnějšímu hospodaření škol částečně brání snaha obcí o udržení provozu škol i v době
nadbytečných kapacit, protože škola pro obce představuje jeden z nejdůležitějších prvků udržení
životaschopnosti obce. Myšlenka vzniku svazkové školy je pro venkovské školy příliš inovátorská a
zatím těžko uchopitelná (možná i ve vazbě na slučování mateřských a základních škol, které v
některých obcích proběhlo v poměrně nedávné době).
Na základě poznatků z těchto jednání byly problémové okruhy upraveny a včleněny do struktury
souhrnného dokumentu. Jednání fokusních skupin proběhla během dvou dnů a pomohla
realizačnímu týmu upřesnit problémové okruhy a navrhnout cíle v rámci řešených témat.
Během září rovněž realizační tým obdržel oponentské posudky k tématům odpadové hospodářství,
sociální služby a školství.
V říjnu 2014 byly do návrhové části souhrnného dokumenty definovány cíle za všechna řešená
témata metodou SMART. Pro problémové okruhy v oblasti školství a odpadového hospodářství se
podařilo splnit metodická doporučení, tzn., že pro každý problémový okruh byly stanoveny alespoň
dva cíle. Doporučení se však nepodařilo splnit v oblasti sociálních služeb a ve volitelném tématu
doprava. V oblasti sociálních služeb se území nepotýká s většími či zásadními problémy vyjma
stárnutí populace. V oblasti dopravy byla prioritně řešena silniční síť. Jednou z významných slabých
stránek představuje nepříznivý stav komunikací, který však nebyl shledán jako vhodné téma pro
spolupráci obcí. Pro společný postup byla pak nalezena pouze dvě témata - zvýšit bezpečnost na
silničních komunikacích a zlepšit podmínky pro cyklodopravu.
Tým zapracoval do analytické části dokumentu připomínky oponentů. Zároveň byl obdržen posudek
k volitelnému tématu doprava, který neobsahoval žádné připomínky. Realizační tým se seznámil
s výsledky benchmarkingu za své území.
Během října proběhly volby do obecních zastupitelstev. Celkem v 6 obcích z území (z toho 5 obcí
zapojených do činností projektu MOS) došlo ke změně ve vedení, tyto obce mají nové představitele.
Za listopad 2014 došlo ke změně jednoho motivujícího starosty, novým motivujícím starostou se
místo Mgr. Malijovské stal starosta obce Provodov-Šonov. Práce na návrhové části souhrnného
dokumentu pokračovaly navržením indikátorů pro hodnocení naplnění vytyčených cílů. Realizační
tým se do určité míry potýkal se správným výběrem měrných jednotek sledovaných indikátorů a
kvantifikací cílových hodnot. Pro tvorbu indikátorů byly cenné znalosti koordinátora týmu MOS, který
má s touto problematikou zkušenosti z účasti na jiných koncepčních a rozvojových dokumentech.
Dále byl souhrnný dokument upraven dle nových metodických pokynů.
Realizační tým se podrobněji seznámil s výsledy benchmarkingu a připravil pro své potřeby dokument
zaměřený na srovnávané charakteristiky. Aktivně se tým rovněž podílel na formování požadavků na
výstupy Benchmarkingu pro projekt.
S motivujícím starostou obce Bohuslavice bylo dohodnuto, že průzkum k administrativní pomoci
obcím (vyplnění dotazníku při osobní schůzce) proběhne během prosince 2014 a ledna 2015 z toho
důvodu, aby novým představitelům obcí byl ponechán čas na převzetí agendy související s řízením a
vedením obce.
Rovněž proběhla schůzka se starostou do projektu meziobecní spolupráce nezapojeného Nového
Města nad Metují, který nevyloučil budoucí možnou spolupráci a součinnost.
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V prosinci 2014 byly zahájeny práce na vyplňování dotazníku s tématem administrativní pomoc
obcím. Celkem proběhlo 5 schůzek (vždy s jednou či více obcemi). Tato setkání byla v případě nových
představitelů obcí využita zároveň k informování o samotném projektu meziobecní spolupráce a jeho
možných přínosech pro území. Souhrnný dokument byl finalizován dle příslušné metodiky, proběhla
kontrola textové části i formátování.
Představitelům obcí z území zapojených do projektu byla zaslána verze souhrnného dokumentu z
20.12.2014. Jeden starosta připomínkoval neplatný údaj (změna údaje byla provedena). Během ledna
bylo dokončeno dotazníkové šetření týkající administrativní podpory malých obcí. Osloveno bylo
celkem 80 % obcí z území, dotazník vyplnilo 60 % obcí. Dva z oslovených představitelů odmítli
vyplnění dotazníku z důvodů časového vytížení, jeden z nich shrnul problémy a potřeby obce do
krátkého vyjádření. Dle vyplněných odpovědí představitelé obcí zapojených v projektu celkově
nemají v současnosti výraznou potřebu řešení dalších témat, resp. využívání dalších podpůrných
služeb prostřednictvím meziobecní spolupráce, jelikož řadu z nich dlouhodobě využívají díky
vstřícnému přístupu Nového Města nad Metují.
V únoru 2015 obdržel realizační tým posudky k jednotlivým tématům souhrnného dokumentu.
Souhrnný dokument byl ve všech zpracovaných tématech akceptován, bylo doporučeno pouze
několik dílčích úprav (změna terminologie, drobná doplnění a úpravy např. indikátorů). Úpravy do
dokumentu byly zapracovány během února a března 2015.
V březnu 2015 byl motivujícím starostou navržen termín 2. oficiálního setkání představitelů obcí
(23. 4. 2015), zaslána byla pozvánka všem do projektu zapojeným představitelům obcí v území. Svazu
byla elektronicky, prostřednictvím portálu obce sobe (http://portal.obcesobe.cz/) zaslána upravená
verze souhrnného dokumentu se zapracovanými připomínkami a to k datu 25. 3. 2015. Na konci
března byly týmu ještě zaslány finální požadavky na úpravu informací v souhrnném dokumentu za
oblast odpadového hospodářství.

3. Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového
hospodářství, sociálních služeb, školství, volitelného tématu včetně
uvedení hlavních výsledků benchmarkingu
3.1. Výsledky zpracování návrhových částí
3.1.1. Školství
Pro oblast školství byly definovány dva problémové okruhy, prvním je nadbytečná kapacita
základních škol, druhým pak nedostatky v efektivním hospodaření škol. Nadbytečná kapacita škol se
vztahuje především k základním školám v Novém Městě nad Metují a v Bohuslavicích. Nejen na
nadbytečnou kapacitu škol jsou navázány nedostatky v efektivním hospodaření škol.
Byly navrženy následující cíle, které je třeba v území řešit. Jedná se o cíl ověření zájmu o péči o děti ve
věku 0-3 roky (eventuálně s možností následného využití volných kapacit základních škol) a o cíl
zpracování studie demografického vývoje/akčního plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP (tento cíl je
provázán na čerpání dotačních prostředků z EU v novém programovém období). Naplňování cílů se
bude sledovat prostřednictvím několika indikátorů, které by měly poukázat na snižování nevyužitých
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kapacit ZŠ v SO ORP Nové Město nad Metují. Další indikátor bude sledovat počet dětí, jejichž rodiče
mají zájem o zajištění péče o své děti ve věku pod 3 roky (mimo využití MŠ). Rovněž bude pomocí
indikátoru vyjádřeno, zda byla zpracována demografická studie/akční plán rozvoje vzdělávání.
Další cíle se vztahují k problému neefektivního hospodaření škol. Jedná se o cíl realizovat společný,
centrální nákup materiálu a služeb prostřednictvím pověřeného subjektu a cíl vyřešit nabídku
zájmových aktivit pro žáky škol v obcích ORP. Plnění cíle budou sledovat indikátory sledující počet
škol zapojených do společných aktivit směřujících k lepšímu hospodaření, bude sledován počet
centrálních/společných nákupů a počet společně zajišťovaných zájmových aktivit. Naplňování všech
cílů a indikátorů bude sledovat určený správce, gestor.

3.1.2. Sociální služby
Z hodnocení území v oblasti sociálních služeb vyplývá, že ačkoliv je území poměrně malé, základní
sociální služby jsou obyvatelům území k dispozici a jejich kapacity jsou dostatečné. Pro oblast
sociálních služeb byly definovány dva problémové okruhy, jednak nedostatečná informovanost
obyvatel a představitelů obcí o sociálních službách (a souvisejících aktivitách jako je Komunitní plán
sociálních služeb SO ORP), jednak chybějící pravidla pro systém spolufinancování sociálních služeb,
které jsou v území poskytovány MSSS Oáza.
Uvedené problémy mají řešit dva cíle. První cíl, nedostatečnou informovanost obyvatel
a představitelů obcí o sociálních službách, komunitním plánu sociálních služeb, bude řešit společně
nastavený systém pro informování. Dosažení tohoto cíle bude vyhodnoceno pomocí indikátorů, které
mají sledovat počet obcí zapojených do plánu informovanosti o sociálních službách, a dále podle
počtu informačních opatření.
Druhý cíl, systém spolufinancování sociálních služeb, pak bude řešen prostřednictvím vytvoření
společného systému kofinancování pro podílení se obcí na zajištění sociální péče. Dosažení cíle bude
vyhodnoceno pomocí počtu obcí, které se do systému zapojí, a pomocí vytvořeného smluvního
rámce, který bude k dispozici jednotlivým obcím pro uzavírání smluv o sociálních službách
zajišťovaných MSSS Oáza. Naplňování cílů a indikátorů bude sledovat určený správce, gestor.

3.1.3. Odpadové hospodářství
Cílem návrhové části pro oblast OH je reagovat na konkrétní potřeby území zjištěné analýzami
a zároveň sloužit jako nástroj pro zlepšení efektivity procesů v území. Byla stanovena společná vize:
Obce správního obvodu ORP Nové Město nad Metují aktivně vytváří dobré podmínky pro život svých
obyvatel s respektem k místnímu kulturnímu a přírodnímu dědictví, pro oblast OH došlo k stanovení
části: místní samosprávy vytváří podmínky pro vysokou míru třídění odpadu a spolupracují při jeho
dalším zpracování a využívání a společně zefektivňují správu OH. Byly zpracovány cíle
v nadefinovaných problémových oblastech.
Jedná se o problémový okruh 1 Neefektivní realizace OH a problémový okruh 2 Neefektivní nakládání
s odpady. Pro problémový okruh jedna byly stanoveny dva cíle. Cíl 1.1 s názvem: Zlepšit podmínky, za
nichž realizují obce OH a cíl 1.2 Efektivní administrativa OH. Pro problémový okruh 2 byl stanoven cíl
2.1 Posílit stávající kapacity a zlepšit stav zařízení pro nakládání s odpady a sběrných míst a cíl 2.2
Informační osvěta pro dotčené skupiny. Celkově byly pro oblast OH stanoveny dva problémové
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okruhy a celkem čtyři cíle, ke stanovení došlo zejména na základě výstupů z analytické části. Každý ze
stanovených cílů má svého správce a naplňování cílů bude sledováno prostřednictvím sady
indikátorů.

3.1.4. Doprava
Skutečnost, že nejvíce využívaným druhem dopravy je silniční doprava, byla zohledněna i při definici
dvou problémových okruhů. První z nich se zabývá bezpečností silniční dopravy a druhým
problémovým okruhem, který vyplynul z analýzy, je nedostatečná infrastruktura pro cyklistickou
dopravu. Tento problémový okruh souvisí velice úzce s prvně zmiňovaným, neboť samostatná
infrastruktura pro cyklisty vede jednoznačně ke zvýšení jejich bezpečnosti při pohybu na pozemních
komunikacích.
V rámci prvního problémového okruhu byl stanoven cíl, jehož dosažením by se měla do praxe zavést
dopravní opatření pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích v obcích SO ORP. Úspěšnost
realizace cíle bude hodnocena pomocí indikátorů, které monitorují vývoj počtu nehod na pozemních
komunikacích v obcích v území ORP a které se zaměřují na dodržování nejvyšší povolené rychlosti
v obcích.
Cílem v druhém problémovém okruhu je meziobecní spolupráce na vytváření infrastruktury pro
cyklistickou dopravu, která bude vedena pokud možno mimo stávající pozemní komunikace. Jako
indikátor zde byla zvolena délka nové infrastruktury a počet cyklistů, kteří novou infrastrukturu
budou využívat. Naplňování cílů a indikátorů u obou problémových okruhů bude sledovat určený
správce, gestor.

3.2. Benchmarking: výsledky a jeho využití
V porovnání s ostatními SO ORP, případně v porovnání s průměrem Královéhradeckého kraje lze
konstatovat následující skutečnosti. Správní obvod ORP Novoměstsko z hlediska velikosti (měřené
počtem obyvatel, velikostí jádrové obce, počtem zapojených obcí i rozlohou) patří mezi malé obvody
a je z hlediska počtu obyvatel i velikosti samotného území dobře srovnatelný např. se SO ORP Nová
Paka. Z hlediska hustoty osídlení se hodnocený SO ORP nachází na třetím místě v Královéhradeckém
kraji a to hned za ORP Hradec Králové a ORP Náchod. Z hlediska migrace obyvatelstva se SO ORP
potýká s mírným odlivem obyvatel (na rozdíl např. od Dobrušky či Jaroměře). Téma dopravy nebylo
předmětem sledování.
Tab. Charakteristika území v porovnání s OPR Nová Paka a průměrným ORP v KH kraji
Území

Rozloha

Počet
obyvatel

Počet
obcí

Hustota
osídlení

Velikost
jádrové
obce

ORP Nové Město nad Metují

98,09

14 371

13

146,51

9 794

Nová Paka

97,19

13 374

5

137,6

9 292

317,25

36 863

30

113,2

17 944

Průměrný ORP Královéhradeckého
kraje
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Ekonomická výkonnost SO ORP
Při hodnocení ekonomické výkonnosti SO ORP je nutné poukázat zejména na skutečnost, že
z dlouhodobého hlediska vykazuje zkoumané území nejnižší hodnotu míry nezaměstnanosti v celém
Královéhradeckém kraji. Jeden z faktorů zásadně ovlivňujících míru nezaměstnanosti je vysoký počet
ekonomických subjektů. Prvenství v regionu dosahuje ORP v případě podniků bez zaměstnanců
a v případě středních podniků (50 – 250 zaměstnanců) a přední pozici obhajuje i ve srovnání s dalšími
ORP z celého území ČR.
V případě mikropodniků (do 10 zaměstnanců), malých podniků (do 50 zaměstnanců) i v případě
velkých podniků (nad 250 zaměstnanců) si zkoumaný SO ORP udržuje pozici nad průměrem krajských
hodnot. V případě hodnocení výkonnosti v oblasti veřejných financí je nutné upozornit na skutečnost,
že hodnocený SO ORP také dlouhodobě dosahuje nejnižších běžných výdajů obecních rozpočtů
vztažených na jednoho obyvatele a to nejen ve srovnání s ORP Královéhradeckého kraje, ale
i s dalšími ORP v ČR.
Oblast předškolního a školního vzdělávání
Hodnocený správní obvod zřizuje mateřské a základní školy, jejichž návštěvnost dětmi a žáky je
z hlediska kraje na lehce nadprůměrné úrovni. Tomu odpovídá i výše běžných výdajů na jednoho žáka
(dítě) na provoz škol. Kapitálové výdaje se pak drží pod průměrem ve srovnání s jinými ORP. Všechna
srovnání vychází z hodnot přepočtených na 1000 obyvatel.
Odpadové hospodářství
Produkce komunálního odpadu je ve zkoumaném SO ORP lehce pod průměrem v kraji. Z toho
produkce směsného komunálního odpadu již tuto krajskou průměrnou úroveň přesahuje. Z hlediska
produkce tříděného odpadu je zkoumané území třetí v pořadí s nejvyšším objemem vytříděného
papíru. V případě tříděného skla, plastu a nápojových kartonu je na průměrné krajské úrovni. Běžné
výdaje obcí na svoz komunálního odpadu průměrnou úroveň kraje přesahují (výjimkou jsou běžné
výdaje v roce 2008), avšak při srovnání s jinými ORP v ČR jsou spíše podprůměrné.
Sociální služby
V oblasti sociálních služeb dosahuje SO ORP dlouhodobě nejvyšších běžných výdajů z rozpočtu obcí.
Jádrová obec provozuje např. domov pro seniory. V případě přepočtu kapacity tohoto domova na
1000 obyvatel je kapacita tohoto zařízení ve srovnání s jinými ORP minimální. Nízká kapacita domova
souvisí s uplatňováním komunitního plánování sociálních služeb v ORP (a rovněž odpovídá politice
kraje), kdy je výrazná přednost dána udržení seniorů v přirozeném prostředí domova, tj. jsou
podporovány terénní či ambulantní formy sociální péče. Do domova seniorů jsou pak umisťovány
především osoby vyžadující již nepřetržitý zdravotní dohled.
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4. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu
„Administrativní podpora malých obcí“
Za účelem vyplnění záznamníku k průřezovému tématu „Administrativní podpora malých obcí“ bylo
osloveno celkem 80 % obcí z území ORP, dotazník vyplnilo celkem 60 % obcí z území (3 obce
z oslovených dotazník nevyplnily). Dva z oslovených představitelů nevyplnili dotazník z důvodů
časového vytížení, jeden z nich shrnul problémy a potřeby obce do krátkého vyjádření.
Názory starostů na možnost zajištění podpůrných služeb cestou meziobecní spolupráce se většinou
odvíjí od velikosti obce a formy její správy buď uvolněným, nebo neuvolněným starostou/starostkou.
Uvolnění starostové vidí více možností pro spolupráci, jsou schopni věnovat zajištění spolupráce
určitý čas (jak výkonu agend, tak hledání cest spolupráce). Naopak neuvolnění starostové menších
a malých obcí možnosti pro meziobecní spolupráci spíše nevidí, obvykle se odvolávají na nedostatek
času.
Důležitou a zároveň pozitivní roli v území hraje i Nové Město nad Metují, které jako ORP obcím
nezanedbatelný servis a poradenství poskytuje (rovněž v rámci DSO Novoměstsko). Představitelé obcí
zapojených v projektu tedy celkově nevnímají v současnosti výraznou potřebu řešení dalších témat
prostřednictvím meziobecní spolupráce, jelikož tyto služby v rámci takové spolupráce dlouhodobě
využívají díky vstřícnému přístupu Nového Města nad Metují. Zde je však třeba také upozornit, že
výkon těchto služeb nemusí být zajišťován městem trvale, případně nemusí trvat jejich bezplatné
poskytování. Realizací aktivit směrem ke společnému zajištění těchto agend pro malé obce formou
„Administrativní podpory malých obcí“ by tyto samosprávy nepochybně získaly větší autonomii a dále
by zefektivnily svůj provoz.
Dle výsledků za území ORP Nové Město nad Metují vyjádřily zúčastněné obce největší zájem o výkon
agendy prostřednictvím DSO v oblasti dotačního managementu (necelá 1/3 odpovídajících). Podporu
v oblasti IT by představitelé obcí nejraději řešili prostřednictvím partnerské dohody. U agendy
spojené s veřejnými zakázkami převládá zájem o výkon volenými zástupci obce. Rovněž rozvoj obce
by nejvíce představitelů obcí svěřilo volenému zástupci. Fyzické a právnické osoby jsou
upřednostňovány pří zajištění právní podpory a technicko-stavební podpory.
Z hlediska rozsahu poptávané podpory a spolupráce je nejčetněji zmiňována jednorázová podpora
(nejvíce u agendy spojené s veřejnými zakázkami, stavebně-technickou podporou či dotačním
managementem). Soustavná podpora byla uvedena nejčetněji u agendy spojené s IT podporou.
Průběžné konzultace jsou nejvíce preferovány u agendy ekonomické, právní podpory a dotačního
managementu.
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Graf: Preferovaný způsob zajištění agendy
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Graf: Rozsah poptávané podpory a spolupráce
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5.

Prezentace připravených právních dokumentů (stanovy DSO)

Viz kapitola 2.1.5.

6.

Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí

V přílohách je uveden návrh prohlášení nezávazného charakteru, který obsahuje cíle definované
v souhrnném dokumentu. Představitelé, kteří souhlasí s myšlenkou vzájemné součinnosti v rámci SO
ORP, mohou toto prohlášení podepsat na druhém oficiálním setkání představitelů obcí.

7.

Závěr

Zprávu o postupu realizace projektu zpracoval realizační tým a slouží jako přehled o postupu projektu
meziobecní spolupráce za období červenec 2014 až březen 2015 v ORP Nové Město nad Metují.
Další postup meziobecní spolupráce bude záviset na výsledcích druhého oficiálního setkání
představitelů obcí, které se bude konat 23. 4. 2015.

8.

Přílohy
1. Návrh prohlášení o zájmu dále rozvíjet meziobecní spolupráci
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PROHLÁŠENÍ O ZÁJMU DÁLE
ROZVÍJET MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCI

Projekt s názvem „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“,
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, financovaný z Evropského sociálního fondu
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

My níže podepsaní,
vzhledem k tomu, že máme zájem o to, aby byla posílena meziobecní spolupráce v rámci SO ORP
Nové Město nad Metují a aby byla zajištěna efektivní odborná organizační kapacita pro všestranný
rozvoj jednotlivých obcí,
p r o h l a š u j e m e,
že se především v kontextu následujících cílů vzešlých z vytvořené rozvojové strategie budeme
i nadále zabývat otázkou rozvoje a prohloubení meziobecní spolupráce v dotčeném regionu.

Za nejvhodnější směry meziobecní spolupráce považujeme:
Téma

Název cíle
Ověřit zájem o péči pro děti ve věku 0 – 3 roky

Školství

Studie demografického vývoje/místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP do roku
2020 a řešení kapacit mateřských a základních škol v území ORP
Realizovat společný, centrální nákup materiálu a služeb
Vyřešit nabídku zájmových aktivit pro žáky škol v obcích ORP

Sociální služby

Společně vytvořit a realizovat systém informování o sociálních službách
Společně nastavit systém kofinancování sociálních služeb poskytovaných MSSS Oáza
Zlepšit podmínky, za nichž obce realizují OH

Odpadové
hospodářství

Efektivní a časově nenáročná administrativa OH
Posílit stávající kapacity zařízení pro nakládání s odpady a sběrných míst
Informační osvěta pro dotčené skupiny

Doprava

Zavést do praxe dopravní opatření pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích
v obcích
Zlepšit podmínky pro cyklodopravu v ORP
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