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Zápis z jednání k tématu EMOS - Administrativní podpora obcí  

SO ORP Říčany 

Datum a čas:  17. 8. 2015 v 9:00   Přílohy/počet stran: 1/2 

Místo jednání:   MÚ Kostelec nad Černými lesy  Zpracoval/a: Mgr. Markéta Žilková, KMOS 

Facilitátor:  Mgr. Ludmila Třeštíková, PAS   

Shrnutí 

z průběhu 

jednání 

 

Jednání zahájila koordinátorka informacemi o společném centru služeb - obce seznámila 

s návrhem ORP Říčany a výsledky předchozích jednání. Mělo by vzniknout centrum služeb při 

ORP, které by řešilo informovanost, společné projekty, koordinaci a strategii a externě by 

spolupracovalo s vyškolenými pracovníky, kteří by obcím pomáhali při zpracování dotačního 

managementu. Doplnila ji analytička, že jde o průřezové téma meziobecní spolupráce, která 

se zabývá školstvím, odpadovým hospodářstvím, sociálními službami a dopravou, 

o administrativní podporu obcí. Centrum by začalo fungovat pozvolně – společnými 

schůzkami, kde by se informovalo o projektech, dotacích. Model při ORP byl také zvolen 

z toho důvodu, že některé výzvy budou určeny pro ORP. Regionální koordinátorka shrnula 

dosavadní průběh projektu, nyní je prostor pro to, aby se obce dohodly, co a jak chtějí. 

 

Starosta Vyžlovky se zeptal na rozsah činností centra služeb. Odpověděla mu koordinátorka, 

že by šlo o vzájemnou informovanost, sdílení dobré praxe, společnou strategii, koordinaci 

projektů v území a společné projekty. Doplnila ji analytička, že by se zaměřilo také na ITI 

a MAP, který by mohl být jeho pilotním projektem. Dále se starosta Vyžlovky zeptal 

na dynamiku centra, je jasné, že školství je priorita, koordinace by byla velmi užitečná. 

Analytička mu odpověděla, že plánování kapacit ve školství doteď dělala meziobecní 

spolupráce, mělo by se navázat projektem MAP, oblast školství by měla být pokrytá. Dále 

uvedla, že při centralizaci centra při ORP je lepší flexibilita, na schůzce v Říčanech probíhala 

debata, kde se řešilo, jestli je výhodnější lepší flexibilita ORP, ale malý vliv obcí, nebo menší 

flexibilita, ale větší vliv obcí při DSO. Reagoval starosta Vyžlovky, že se ale často vše odvíjí 

od financování. Paní analytička uvedla, že je připravena dobře zpracovaná strategie 

meziobecní spolupráce, tedy výchozí bod je již připraven, ohledně financí – pan starosta 

Kořen se bude snažit získat peníze na personální zajištění z dotací, dále oznámila, že 

jednotlivé výzvy mají přesně dané finanční toky. Dále se pan starosta zeptal, odkud se budou 

čerpat finance. Paní analytička odpověděla, že z různých výzev, např. projekt MAP. Dosavadní 

diskuzi shrnula regionální koordinátorka – projekt MAP je nutné mít k získání dotací do 

školství, centrum služeb navazuje na vyplňované záznamníky, nyní se vymýšlí jejich konkrétní 

podoba, ohledně školství v Kostelci jsou různé možnosti – rozšíření kapacit, svazková škola – 

jejíž prezentace bude v září.  

 

Černokostelecký místostarosta řekl, že člověk, který by třídil informace, by byl užitečný, bylo 

by dobré, kdyby pomohl s právním ošetřením svazkové školy, ale má obavu, aby centrum 

nesouhlasilo s projektem, který by si Černokostelecko vymyslelo, aby neupřednostňovalo jiné 

projekty, pak by ho zřídil raději pod DSO. 

 

Starosta Olešky se zeptal, kolik obcí se musí dohodnout na projektu, je to stejné jako u MAP? 

Odpověděla paní analytička, že 70 % je potřeba jen na realizaci MAP, na další projekty už není 
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potřeba souhlas nezúčastněných obcí. Paní Moravčíková z Oplan řekla, že záleží na tom, kdo 

je žadatel, u MAP je výhoda, že je žadatel ORP, bylo by dobré se zařadit a pak čerpat dotace. 

Jako rozumný nápad vidí svazkovou školu. U společného centra vidí výhodně poradenskou a 

koordinační činnost, neměla by být pravomoc preferovat určité obce, záleží na výzvě a 

žadateli. Černokostelecký místostarosta reagoval, že pokud by centrum fungovalo takto, pak 

by to bylo výhodné, bylo by dobré, kdyby poskytlo pomoc při svazkové škole. Nemá problém 

na jeho činnost přispět. Starosta Olešky se zeptal, jak závazný je souhlas s utvořením centra. 

Regionální koordinátorka odpověděla, že souhlas závazný není, jde jen o to, jak bude probíhat 

další činnost meziobecní spolupráce. Starosta reagoval, že je pro. 

Závěry 

z jednání 

Obce souhlasily s vytvořením centra služeb, které by řešilo koordinaci, informovanost, 

strategii a společné projekty. Představitelé obcí podpořili navrhovanou podobu, jak byla 

domluvena na předchozím jednání 3. 8. 2015 v Říčanech, přivítali by podporu při společných 

projektech. Jsou ochotni přispět na jeho financování. Prioritu vidí v činnosti v oblasti školství. 

Nechtějí ale, aby byly upřednostňovány některé obce a projekty. 

 


