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ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY  

V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTORJ SPOLUPRÁCE PRO 

EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

 

Místo konání: OÚ Kosova Hora   

Datum a čas: 13. 8. 2015, 13:00h 

 

Přítomní:   

Za realizační tým projektu: Pavel Šaradín, Jana Kusá 

Z cílové skupiny:   27 starostů obcí MAS Sedlčansko, o.p.s. 

 

Zápis: 

 

Program: 1. Úvod, schválení navrženého programu, určení zapisovatele a ověřovatele 

 
 2. Prezentace dosavadních výsledků projekty MAS – SMS Efektivní chod úřadů, 

Představení SSO – MAS Sedlčansko 

3. Projednání, doplnění a schválení SSO-MAS 

4. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství 

5. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým operačním 

programům 

6. Závěr 
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1. Úvod, schválení navrženého programu, určení zapisovatele a ověřovatele 

 
Úvod obstaral Přemysl Růžička (manažer projektu), který přivítal přítomné starosty obcí, zástupce 

odborného garanta projektu pana Šaradína regionální koordinátorku paní Kusou. 

 

Dále přítomné seznámil s návrhem programu setkání a vyzval přítomné k jeho případnému doplnění. 

Jelikož žádné návrhy na doplnění programu nezazněli, přistoupil ke hlasování o schválení navrženého 

programu. 

 

Program byl přítomnými starosty jednomyslně schválen. 

 

Dalším bodem bylo určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byla navržena paní Jana 

Mašková (manažerka projektu) a na ověřovatele byl navržen pan starosta Petr Halada. Návrh byl 

jednomyslně schválen. 

 
2. Prezentace dosavadních výsledků projekty MAS – SMS Efektivní chod úřadů, 

Představení SSO – MAS Sedlčansko 
 

Tohoto bodu jednání se ujal ze začátku pan Šaradín, který přítomné seznámil s hlavními výstupu a 

zjištěními, které vyvstali z dosavadních prací na projektu. Pochválil spolupráci s MAS Sedlčansko při 

vyhodnocování skutečností a diagnostikování problémů v ORP Sedlčany. Seznámil přítomné 

s chystanou publikací „Příkladů dobré praxe“, které budou moci využívat obce i MAS. Představení 

SSO MAS obstaral pan Růžička. Prezentoval přítomným starostům všechny části SSO – MAS a 

vysvětlil jejich podobu a náplň. Také zdůraznil, že dodatky vycházejí a doplňují strategii MAS 

Sedlčansko. Poukázal také na to, že strategie MAS je v současné době dokončována a proto přítomným 

doporučil vzít SSO - |MAS na vědomí. 
 

3. Projednání, doplnění a schválení SSO - MAS 
 

Tohoto bohu jednání se opět ujal pan Růžička. Jelikož, byl tento bod již z velké části projednán 

v předchozím programu, přistoupil p. Růžička rovnou ke schválení SSO – MAS usnesením ve znění: 

 
„Starostové obcí z území MAS Sedlčansko berou na vědomí Strategii spolupráce obcí v MAS 

Sedlčansko a ukládají manažerovi panu Růžičkovi jeho nezbytnou finalizaci před schválením výkonným 

orgánem MAS Sedlčansko“. 

 

Návrh usnesení byl jednomyslně přijat.   

 
4. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství 

 
Tohoto bodu se ujala paní Kusá – regionální koordinátor projektu. Ta přítomným starostům opět sdělila 

důležitost spolupráce obcí a smysl spolupráce obcí na platformě MAS. Dále představila znění dodatku 

a přistoupila jeho schválení usnesením v následujícím znění: 

 

„My, zástupci obcí v MAS Sedlčansko tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji 

svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu 

obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským 

sektorem v místní akční skupině MAS Sedlčansko“. 

 

Návrh usnesení byl jednomyslně přijat 
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5. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým operačním 

programům 
 

Tohoto bodu se opět ujala paní Kusá, která přítomným starostům představila brožuru „Operační 

programy v kostce“ a seznámila přítomné s novinkami v operačních programech. K tomuto tématu 

proběhla široká diskuze, do které se zapojili téměř všichni přítomní. Zástupci MAS i projektového týmu 

slíbili, že tomuto tématu se budou věnovat i nadále, a že téma OP bude obsahem i připravovaného 

závěrečného workshopu. 

 

 
6. Závěr 

 

Závěrem P. Růžička poděkoval přítomným starostům za účast a pozornost a jednání ukončil. 
 

 

Fotodokumentace: 
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