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obrázek 1: Administrativní vymezení mikroregionu Hornolidečska, 2014, vlastní zpracování
Dokument Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska, z. s.. Dodatek vznikl v roce 2015
jako jeden z výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“.
Dokument doplňuje a upřesňuje strategii MAS v oblasti spolupráce obcí. Texty v tomto
dokumentu jsou výsledkem dílčích analýz, jednání a několikaměsíční činnosti v rámci výše
uvedeného projektu.
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Část 1 – Karta MAS
Název MAS:
Kraj:
Datum vzniku:
Adresa sídla:
Adresa kanceláře:
IČO:
Kontakty:

Kontakty na
hlavního manažera
MAS:
Jméno a kontakt na
statutárního
zástupce:
Počet
partnerů/členů v
MAS:
Základní popis
organizace:

MAS Hornolidečska, z. s.
Zlínský
11. 10. 2004
Lidečko 467, 756 15 Lidečko
Lidečko 467, 756 15 Lidečko
26676109
telefon do kanceláře
+ 420 604 628 026
e-mail MAS
mail@mashornolidecska.cz
web MAS
www.mashornolidečska.cz
ID datové schránky
7uyxvcg
Aleš Lahoda
+420 604 628 026
Ing. Vojtěch Ryza
+420 731 163 586
veřejná správa (V):
podnikatelská sféra (P):
neziskový sektor (N):
Historie a vývoj MAS:

15
30
7

MAS Hornolidečska vznikla v roce 2004 na platformě Sdružení obcí
Hornolidečska, které vzniklo již v roce 1994. Mezi zakládající členy
patřilo 14 obcí – Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Leskovec,
Lidečko, Lužná, Pozděchov, Prlov, Seninka, Střelná, Študlov, Valašská
Polanka, Valašská Senice a Valašské Příkazy, později se ke sdružení
připojila také obec Ústí. Původním smyslem byla vzájemná
spolupráce v oblasti činnosti veřejné správy, postupně se však
vytvářel stále širší okruh činností, kde bylo možné vzájemně
spolupracovat (společné řešení odpadového hospodářství, aktivity
cestovního ruchu, apod.). Širší spolupráce veřejného sektoru
pomáhala koordinovaně rozvíjet území, ale postupem času se
ukázalo, že tento rozvoj není možný bez zapojení dalších subjektů
mimo veřejný sektor. Takto definovaný způsob rozvoje přinesla
metoda LEADER, která do rozvoje zapojovala také podnikatelské
Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

subjekty a neziskové organizace a byla tedy aplikována na území
Hornolidečska vznikem Místní akční skupiny.
Následně byly učiněny první kroky k založení MAS. Nejdříve bylo
uspořádáno několik společných setkání, na kterých byly vytipovány
aktivní subjekty, schopné podílet se na rozvoji území. Dne 21. 7. 2004
proběhlo ustavující zasedání MAS a 11. 10. 2004 proběhla registrace.
Mezi zakládající členy patřilo Sdružení obcí Hornolidečska (14 obcí,
jejichž katastry tvořily území působnosti MAS - Francova Lhota, Horní
Lideč, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Lužná, Pozděchov, Prlov, Seninka,
Střelná, Študlov, Valašská Polanka, Valašská Senice a Valašské
Příkazy). Na ustavujícím zasedání bylo za členy přijato také 8
podnikatelských subjektů a 1 nezisková organizace. Dne 12. 3. 2008
byla přijata také obec Ústí a došlo tak k rozšíření působnosti MAS.
Výběr partnerů probíhal v úzké spolupráci se starosty a byla využita
jejich znalost území a na něm působících subjektů. Byly využity také
zkušenosti a kontakty stávajících členů z řad podnikatelů
a neziskových organizací.
Při výběru byla zvolena následující kritéria:
 aktivita a úspěšnost v hlavní činnosti, které se subjekt věnuje,
 zkušenosti s rozvojem území a znalost rozvojových projektů
 lokalizace v rámci území MAS, pro zajištění komplexního
pokrytí
 ochota podílet se na rozvoji regionu i mimo svou hlavní
činnost
 kreativní přístup a ochota spolupracovat
Cíle organizace:
Základním posláním a cílem MAS je zajištění komunitně vedeného
místního rozvoje (dále jen "CLLD") - ucelené soustavy operací za
účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, kde je MAS nástrojem
implementace SCLLD. MAS působí jako místní iniciační, řídící
a kontrolní orgán, který v rámci Programu LEADER a v rámci
navrhování a realizace SCLLD provádí činnosti s cílem podněcovat
a rozvíjet inovační zavádění a realizaci aktivit zamýšlených v rámci
SCLLD, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje
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venkovského regionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní
úrovni k úvahám a záměrům pro využití potenciálu území
v dlouhodobější perspektivě. Cíle jsou zaměřeny především na nové
formy zlepšování kvality života v subregionu, posílení ekonomického
prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví s ohledem na
inteligentní a udržitelný růst.
Priority integrované
strategie
(ISRÚ/SCLLD)

Seznam obcí:

Seznam DSO
v regionu MAS:

Priorita 1: Podpora a rozvoj místní ekonomiky
Priorita 2: Infrastruktura, občanská vybavenost
Priorita 3: Rozvoj trvale udržitelného života
Priorita 4: Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví
Priorita 5: Partnerství a spolupráce
název obce
kód obce
příslušnost do ORP
Francova Lhota
542644
Vsetín
Horní Lideč
542725
Vsetín
Lačnov
543098
Vsetín
Leskovec
544264
Vsetín
Lidečko
544370
Vsetín
Lužná
544434
Vsetín
Pozděchov
544655
Vsetín
Prlov
544671
Vsetín
Seninka
544906
Vsetín
Střelná
544914
Vsetín
Študlov
544931 Valašské Klobouky
Ústí
570371
Vsetín
Valašská Polanka
544990
Vsetín
Valašský Senice
553026
Vsetín
Valašské Příkazy
545112 Valašské Klobouky
A) Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko
B) Sdružení obcí Hornolidečska
A)
Název DSO: Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): Město Vsetín, Obec
Bystřička, Obec Francova Lhota, Obec Halenkov, Obec Horní Lideč,
Obec Hošťálková, Obec Hovězí, Obec Huslenky, Obec Jablůnka, Obec
Janová, Město Karolinka, Obec Kateřinice, Obec Lačnov, Obec
Leskovec, Obec Lidečko, Obec Liptál, Obec Lužná, Obec Mikulůvka,
Městys Nový Hrozenkov, Obec Prlov, Obec Pržno, Obec Ratiboř, Obec
Růžďka, Obec Seninka, Obec Střelná, Obec Študlov, Obec Ústí, Obec
Malá Bystřice, Obec Valašská Polanka, Obec Valašská Senice, Obec
Velké Karlovice, Obec Zděchov, Obec Lhota u Vsetína, Město
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Valašské Meziříčí, Město Rožnov pod Radhoštěm, Obec Dolní Bečva,
Obec Horní Bečva, Obec Střítež, Obec Vidče, Obec Vigantice, Obec
Zašová, Město Zubří, Obec Krhová, Obec Poličná
Rok vzniku: 2000
Stručný popis činnosti: Předmětem činnosti
je koordinace postupů při šetření problémů v oblastech:
rozvoj samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního
života obcí, vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných
celků.
B)
Název DSO: Sdružení Obcí Hornolidečska
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): Obec Francova Lhota,
Obec Horní Lideč, Obec Lačnov, Leskvec, Obec Lidečko, Obec Lužná,
Obec Pozděchov, Obec Prlov, Obec Seninka, Obec Střelná, Obec
Študlov, Obec Ústí, Obec Valašská Polanka, Obec Valašská Senice,
Obec Valašské Příkazy
Rok vzniku: 1994
Stručný popis činnosti: Sdružení obcí bylo založeno za účelem rozvoje
příhraničního regionu a koordinace hospodáření v jednotlivých
členských obcí.
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015
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Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS
2.1. Popis dosavadní spolupráce obcí včetně příkladů
2.1.1 Obecný popis situace v oblasti spolupráce obcí
Mikroregion Hornolidečska se dlouhodobě prezentuje relativně vysokou intenzitou
spolupráce, partnerstvím a kooperací jednotlivých sdružených obcí. Obecným cílem
spolupráce je dosáhnout zdravého udržitelného rozvoje venkova při maximalizaci
endogenního potenciálu. Další podmínkou je vzájemná koheze jednotlivých obcí. Z tohoto
důvodu je zájmem celého mikroregionu plošně vyvážený rozvoj. Platforma MAS pokrývá
území SO Honolidečska, přičemž její vznik byl iniciován právě sdružením obcí. Od svého
vzniku je smyslem MAS Hornolidečska také prohlubování intenzity vztahů uvnitř regionu.
V rámci prohlubování sítí a vazeb se MAS snaží do procesu plánování a rozvoje lokality
integrovat i ostatní aktéry, a to: soukromý a neziskový sektor či občany. Na jedné straně je
intenzita sítí a vztahů uvnitř regionu vysoká. Jedná se o spolupráci veřejné správy a místní
samosprávy. Tuto skutečnost bychom mohli podpořit mnoha atributy, jako jsou časté
formální i neformální setkání starostů a zaměstnanců obcí, dále sdílení aktuálních
a relevantních informací apod. Na druhou stranu je v kontextu rozvoje mikroregionu
poměrně nízká intenzita vztahů a participace soukromého sektoru a domácností. Jejich
zapojení je spíše výjimečné, lépe řečeno formální a často se odvíjí od individuálních projektů.
Pro další rozvoj mikroregionu je žádoucí, aby současná intenzita spolupráce a partnerství
rostla. Nezbytné je zejména více integrovat soukromý sektor a občany. Zvýšit jejich zájem o
problematiku rozvoje místní venkovské lokality.
Mimo pětici níže uvedených témat se dále jednalo například o vybudování technické
a volnočasové infrastruktury nebo o projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Tyto
projekty byly řešeny na platformě fungujících mikroregionů. Obecně lze konstatovat, že
spolupráce obcí je v regionu vnímána jako žádoucí a účinný způsob pro řešení některých
problémů. Platforma MAS v rámci DSO představuje respektovaného regionálního
koordinátora, který se zabývá poradenstvím, sdílením informací a strategickým
a projektovým řízením.
2.1.1 Dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech
Odpadové hospodářství
V rámci této oblasti již v minulosti proběhlo několik společných projektů. Zapojení
obcí spočívalo ve výběru dodavatele služeb, zajišťující svoz komunálního odpadu uvnitř
mikroregionu. Dále se realizuje společný projekt na třídění biologického odpadu, který byl
mimo jiné podpořen výpůjčkou kompostérů občanům jednotlivých obcí. Problematika
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odpadového hospodářství je v mikroregionu intenzivně řešena, což platí především
o tématech budoucích. Mezi tato témata patří např. biospalovny.
Příklady projektů:
Společný tendr na dodavatele služeb, pořízení kompostérů
Doprava
Spolupráce mezi obcemi na platformě MAS Hornolidečska v oblasti dopravy je
limitována mnoha faktory. Mezi nejdůležitější současná témata patří výstavba R49, přesněji
její trasování, způsob výstavby a potenciální napojení na katastru mikroregionu. Prioritou
celého mikroregionu je vybudování přivaděče v obci Valašská Polanka, který však naráží na
celou řadu problémů (je naplánován v CHKO Beskydy). Další významnou oblastí spolupráce je
rozvoj bezmotorové dopravy na katastru mikroregionu. V současné době již probíhá příprava
realizace cyklostezky Bečva–Vlára–Váh. Obce Ústí–Lužná již mají vydané územní rozhodnutí.
V obcí Lidečko–Valašské Příkazy probíhá dohadování ohledně trasování. V rámci spolupráce
se řeší zejména trasování cyklostezky sledující bezpečnost cyklistů.
Příklady projektů:
Stavební úpravy úseku Hornolidečské magistrály v obci Leskovec.
Protipovodňová opatření a krizové řízení
Na bázi partnerství a spolupráce mezi obcemi bylo realizováno několik projektů.
Snahou těchto projektů bylo vytvořit síť krizového řízení, spočívající v technickém vybavení
obcí a JPO, který by byl schopen rychle reagovat na lokální záplavy či jiné krizové situace. Do
budoucna se v mikroregionu plánuje posílení systému krizového řízení na úrovni JPO 3 – 5,
kdy předmětem spolupráce bude další technické vybavení příslušných složek. V rámci diskuzí
uvnitř MAS se hledají další možnosti systémové podpory. Oblast mikroregionu se lokalizuje v
relativně stabilním prostřední a jejím rizikem jsou pouze výjimečné povodně místního
charakteru nebo několik sesuvných oblastí, které si však jednotlivé obce řeší samostatně.
Příklady projektů:
Přeshraniční projekt mikroregionů Hornolidečska a Púchovské doliny – technické
vybavení JPO ČR a HZZ OHZ SR a členských obcí. V rámci smluv zaměřené na krizové řízení
byly oběma stranám vymezeny pokyny a povinnosti, jež budou v případě potřeb
koordinovány ze strany kraje. Vzájemná pomoc je zaměřena především na předcházení rizik
a řešení mimořádných událostí např. lesní požáry, lokální povodně, sněhové kalamity a
větrné smršti. Výstupy projektu:
VP Sdružení obcí Hornolidečska
- vybaveni pro řešení krizových situací: 15 x elektrocentrála, 15 x čerpadlo, 15 x vysoušeč
- strategie společného postupu při řešení krizových situací
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- statut sítě (přijatý a podepsaný společný statut)
HCP obec Dohňany
- vybaveni pro řešení krizových situací: 9 x elektrocentrále, 9 x kalové čerpadlo, 9 x plovoucí
čerpadlo, 9 x motorová pila, 27 x zásahové oblečení.
- statut sítě (přijatý a podepsaný společný statut)
Zaměstnanost a podnikání
Pro řešení zaměstnanosti mají jak jednotlivé obce, tak i mikroregion jako celek velmi
omezené možnosti/nástroje. V kontextu podpory zaměstnanosti a stimulaci hospodářských
aktivit jsou v mikroregionu ekonomickým subjektům poskytovány pozemky pro podnikání.
Jedná se o nevyužívané brownfieldy bývalých zemědělských, průmyslových nebo jiných
areálů či o volné nezastavěné plochy, stavební parcely. MAS je dále nositelem regionální
známky a ve spolupráci s obcemi i jinými mikroregiony v rámci Valašska podporují a
propagují lokální výrobky a řemesla. Dále často diskutovaným tématem je tzv. sociální
podnikání, které bude v následujícím programovacím období výrazně podporováno. Z tohoto
důvodu se mikroregion připravuje na výše uvedenou příležitost. Již v současné době se uvnitř
mikroregionu řeší několik konkrétních návrhů. Nakonec MAS Hornolidečska iniciuje
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, jejíž smyslem je stimulace ekonomického
prostředí v mikroregionu.
Příklady projektů:
Podpora regionálního podnikání v rámci projektu Pravé Valašské, stimulace
ekonomického prostředí prostřednictvím dotačního poradenství v projektech: Dokončení
přístavby a pořízení vybavení prodejny potravin v Horní Lidči (FICHE 5: Podpora drobného
podnikání a rozvoj místních řemesel), Stroj na zpracování palivového dříví, Moderizace dílen
dřevovýroby společnosti AGROSPOL Lužná, s.r.o (FICHE 6: Diverzifikace zemědělství)
Regionální školství
Spolupráce mezi obcemi spočívá především ve stabilizaci spádového školství. Diskuze
a společné projekty řeší bezbariérové přístupy do škol a učeben, technické vybavení,
financování apod. Nakonec spolupráce spočívá ve vzdělávání pedagogických pracovníků. V
současné době jsou kapacity pro vzdělávání dostačující.
2.2. Lidský, finanční a organizační potenciál pro zajištění spolupráce obcí
2.2.1. Lidské zdroje
 Kapacita MAS
Obrázek 2 - Organizační schéma MAS
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Zdroj: vlastní zpracování, 2014

Slovní shrnutí organizačního schématu – použito ze SCLLD Hornolidečska 2014–2020
Valná hromada
Je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni členové sdružení. Do působnosti valné
hromady patří:
- schvalování stanov MASH, jejích doplňku a změn
- volba či jmenování orgánů sdružení a jejich odvolání z funkce
- projednání zprávy o hospodaření a činnosti MASH za uplynulý rok, schvalování rozpočtu
a jeho změn a plánu činnosti na další období
- rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena z MASH
- rozhodnutí o zrušení MASH a způsobu likvidace jejího majetku
- další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo stanovy MASH
- Valná hromada si muže vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných
orgánu společnosti.
Statutární zástupce
Jedná a podepisuje jménem sdružení navenek. Statutárnímu zástupci náleží obchodní
vedení sdružení. Statutární zástupce je dále povinen zajistit rádné vedení předepsané
evidence a účetnictví, vést seznam členu a informovat cleny o záležitostech sdružení.
Sdružení má dva Statutární zástupce – předsedu a místopředsedu. Každý z nich je oprávněn
jednat jménem sdružení samostatně. Předseda sdružení je zároveň členem programového
výboru, místopředseda sdružení je zároveň členem výběrové komise. Předseda MAS
Hornolidečska: Ing. Vojtech Ryza, Místopředseda MAS Hornolidečska: Miroslav Papšík.
Programový výbor
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Je orgán MASH, který tvoří předseda MASH a 4 členové MASH. Programový výbor
svolává manažer nebo předseda sdružení podle okamžité potřeby, zpravidla jedenkrát
měsíčně. Do působnosti programového výboru patří zejména:
- zpracovává záměr MASH a strategii rozvoje příslušného mikroregionu
- zpracovává a schvaluje kritéria hodnocení projektů pro Výběrovou komisi
- posuzuje přijatelnost projektů dle kritérií přijatelnosti
- vybírá typy projektů
- konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí
- Plní funkci monitorovacího výboru – dozor nad realizací Strategie MASH, naplňování cílů
stanovených ve Strategii
- provádí další související činnosti
Tabulka 1 - Přehled zaměstnanců MAS
Jméno
Aleš
Stanislav
Marcela

Příjmení
Lahoda
Petřík
Unzeitigová

pozice
Manažer MAS
Projektový manažer MAS
Účetní

úvazek
1
0,3
0,5

Komunikace se zástupci obcí se uskutečňuje:
- Prostřednictvím aktivní účasti na pravidelně konaných jednání orgánů MAS
- Zasíláním informačních emailů o činnosti MAS, připravovaných projektech apod.
- Pravidelným publikováním zpravodaje MAS v tištěné i elektronické podobě
- V rámci přípravy integrované strategie pro nové programovací období – formou
dotazování za účelem sběru relevantních analytických podkladů, formou účasti na
veřejných projednáních a pracovních skupinách
 Kapacita DSO
Tabulka 2 - Personální obsazení mikroregionu
Jméno
Lucie

Příjmení
Matůšová

Organizace
Účetní

úvazek
0,5

 Kapacita administrativy obcí
Tabulka 3 - Kapacity administrativy obcí
název obce
Francova

starosta
Uvolněný

místostarosta
Uvolněný

Obecní zaměstnanci Obecní zaměstnanci - administrativa
ostatní
2
3
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Lhota
Horní Lideč
Lačnov
Leskovec
Lidečko
Lužná
Pozděchov
Prlov
Seninka
Střelná
Študlov
Ústí
Valašská
Polanka
Valašský
Senice
Valašské
Příkazy

Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný
Uvolněný

Uvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Uvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Neuvolněný
Uvolněný

8
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1

7
2
2
3
1
1
3
1
1
0
1

Uvolněný

Uvolněný

2

2

Uvolněný

Uvolněný

0

1

Uvolněný

Neuvolněný

0

1

 Kapacita městského úřadu III. typu (počet pracovníků samospráva i úřadu)
Na katastru mikroregionu se nenachází žádný městský úřad III. typu
 Kapacita příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a městy související se
spolupráci obcí
Na území se nenachází příspěvkové organizace zřizované obcemi, které by souvisely
se spoluprací obcí
 Kapacita organizací veřejné správy
Tabulka 4 - Kapacity organizací veřejné správy
název obce
Francova Lhota
Horní Lideč
Lidečko
Prlov
Střelná

organizace
IC Pulčín
Turistický areál
Betlém
Hasičské centrum
Společenské centrum
Chalupa U Hůšťů
Turistická ubytovna

Počet zaměstnanců
1
5
1
1
1
1
1
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 Kapacita poradenských agentur v regionu zaměřené na podporu obcí
V území se nenachází žádná další poradenská agentura, tuto činnost pro obce již nyní
vykonává MAS
Organizační struktury MAS, DSO a jednotlivých obcí jsou na dostatečné úrovni
a relativně stabilní. Personální složení se odvíjí od metodických požadavků, vztahujících se
k potřebě řízení územních celků.

2.2.2. Finanční zdroje
a) Bilance financování obcí
Tabulka 5 - Bilance financování obcí
Obec
Příjmy 2013
Výdaje 2013
Bilance 2013
Bilance 2000–2013
Francova Lhota
25 157 437
20 040 496
+ 5 116 941
+ 9 164 111
Horní Lideč
25 614 627
26 232 253
- 617 626
- 432 366
Lačnov
13 296 404
11 647 726
+ 1 648 678
+ 4 588 328
Leskovec
11 778 838
9 645 428
+ 2 133 410
+ 6 061 860
Lidečko
24 927 971
20 798 452
+ 4 129 519
+ 3 018 939
Lužná
12 780 276
13 289 996
- 509 720
- 1 006 200
Pozděchov
9 125 695
8 661 144
+ 464 551
- 922 559
Prlov
8 356 351
7 642 044
+ 714 307
+ 102 137
Seninka
5 887 789
3 852 039
+ 2 035 750
+ 4 887 330
Střelná
9 353 048
9 254 560
+ 98 488
+ 510 408
Študlov
6 690 364
5 792 764
+ 897 600
+ 1 998 290
Ústí
10 994 671
8 930 510
+ 2 064 161
+ 1 441 141
Valašská Polanka
31 098 007
31 973 423
- 875 416
+ 1 880 154
Valašský Senice
17 192 232
15 735 299
+ 1 456 933
+ 177 173
Valašské Příkazy
3 398 369
3 117 105
+ 281 264
+ 1 129 984
zdroj: www.rozpocetobce.cz nebo http://monitor.statnipokladna.cz/2015
Na území MAS Hornolidečska vystupují obce jejichž salda rozpočtu se ve sledovaném
období 2000–2013 až na dvě výjimky pohybovala v kladných hodnotách. Mezi obce, které
v tomto období vykázaly záporné saldo příjmů a výdajů patřila pouze Horní Lideč
a Pozděchov. Příjmy zpravidla odvíjí od rozpočtového určení daní, které vychází z velikosti
populace a ekonomické základny příslušné obce. Zbylé obce ve sledovaném období
zaznamenaly přebytek finančních prostředků, což naopak svědčí o jejich hospodárnosti.
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Z pohledu ekonomicky udržitelného rozvoje je žádoucí, aby obce vykazovaly dlouhodobě
vyrovnanou bilanci mezi příjmy a výdaji. Hledaly vhodné formy financování ve vlastních
zdrojích, případně aby vlastní kapitál navyšovaly o soukromé zdroje.
b) Podíl dotací a daňových příjmů obcí
Tabulka 6 - Bilance financování obcí
2013
2014
Bilance dotací
Obec
Celkové
Z toho
Celkové
Z toho
+/příjmy
dotace
příjmy
dotace
Francova Lhota
25 157 437
3 615 066 27 548 422
4 816 655
1 201 589
Horní Lideč
25 614 627
7 665 345 31 719 938
12 976 854
5 311 509
Lačnov
13 296 404
1 642 779 15 363 612
3 430 392
1 787 613
Leskovec
11 778 838
2 395 586 10 085 959
562 200
- 1 833 386
Lidečko
24 927 971
3 260 326 28 758 119
5 482 374
2 222 048
Lužná
12 780 276
1 194 734 14 325 942
1 745 181
550 447
Pozděchov
9 125 695
2 370 052
8 199 064
1 066 652
- 1 303 400
Prlov
8 356 351
2 353 421 10 333 702
4 449 129
2 095 708
Seninka
5 887 789
1 409 909 8 823 736
3 712 417
2 302 508
Střelná
9 353 048
2 291 553 10 241 527
2 628 436
336 883
Študlov
6 690 364
1 138 518 7 701 904
1 802 822
664 304
Ústí
10 994 671
346 816 12 127 148
1 404 447
1 057 631
Valašská Polanka
31 098 007 12 511 813 20 578 208
2 592 519
- 9 919 294
Valašský Senice
17 192 232
8 863 602 10 122 221
2 027 627
- 6 839 975
Valašské Příkazy
3 398 369
268 946 4 030 409
740 126
471 180
zdroj: www.rozpocetobce.cz nebo http://monitor.statnipokladna.cz/2015
Bilance příjmů a výdajů v letech 2013–2014 byla záporná celkem u čtyř obcí a to
Horní Lideč, Lužná, Valašská Polanka a Valašská Senice. Tato skutečnost byla zapříčiněna
realizací tvrdých, finančně náročných infrastrukturních projektů. Např. výstavba kanalizace
a dopravní infrastruktura, jenž byla realizována v rámci projektu Čistá řeka Bečva- II. Etapa
c) Finanční zdroje MAS
Tabulka 7 - Finanční zdroje MAS
MAS Hornolidečska, z.s.
Celkové výdaje za rok
z toho:
provozní* - na kancelář MAS mimo výdajů na platy (viz níže)

2012
2493909

Rok
2013
2662649

2014
2091027

1 310 113

465 244

1 161 693
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na platy včetně povinných pojistných odvodů zaměstnanců
MAS
ostatní
Celkové příjmy
z toho:
přijaté dotace
členské příspěvky
dary
ostatní
Počet podpořených projektů
Počet podpořených osob - součet za všechny projekty**
Počet pracovních úvazků zaměstnanců MAS
Počet obyvatel MAS
Počet obcí zapojených do MAS
Rozloha území MAS
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015

1 162 096 1 168 585 898 088
21700
1028820
31246
2423961 2511124 1941698
1690265 1854379 1568474
32000
39000
39000
659715
449975
97175
41981
167770
237049
5
17
0
42
472
0
2,5
2,5
1,7
12364
12301
12249
15
15
15
2
2
170,1 km 170,1 km 170,1 km2

Finanční prostředky organizace MAS a schopnost získávat dotace se odvíjí od
Programovacích programů ČR a EU. To minulé skončilo v roce 2013 a současné je zatím ve
fázi přípravy. Na základě těchto skutečností je zřejmé, že se snižuje schopnost realizovat
projekty, což vede ke snižování příjmů a členských příspěvků zejména ze strany soukromého
sektoru. V současné době přispívají k finanční stabilitě organizace MAS nejvýznamněji
veřejné instituce.
d) Dotace do podnikatelského a neziskového sektoru za období 2007–2013
Tabulka 8 - Dotace do podnikatelského a neziskového sektoru za období 2007–2013
Podnikatelské subjekty

Obec
PRV
Francova Lhota
Horní Lideč
Lačnov
Leskovec
Lidečko
Lužná
Pozděchov
Prlov
Seninka
Střelná
Študlov

ROP

OPPI

4 800 000

753 000
5 126 000
1 100 000
2 952 000
796 000
380 000

Neziskové
organizace
PRV – LEADER
762 300
486 000
495 000

17 322 000
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126 450
1 286 000
531 000

Ústí
Valašská Polanka
Valašský Senice
Valašské Příkazy
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015
Tabulka reflektuje čerpání finančních prostředků v programovacím období LEADER
2007–2013, které formou projektů pro soukromý sektor získala kancelář MAS.
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2.2.3. Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS
Obrázek 3 - Diagram spolupráce obcí v rámci struktury strategie MAS Hornolidečska

Zdroj: SMS ČR, upraveno, 2015
Výše uvedený diagram znázorňuje organizační struktury a formy spolupráce
jednotlivých aktérů v rámci DSO Hornolidečska. Dále demonstruje SCLLD MAS Hornolidečska
na období 2014–2020 a Strategii spolupráci obcí na platformě MAS. Nakonec poukazuje na
prioritní oblasti rozvoje stanovené na programovací období 2014–2020.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Část 3 – Definice potřeb v oblasti spolupráce obcí na platformě MAS
3.1. Obecný popis potřeb
Spolupráce, partnerství a koordinace patří mezi důležité nástroje, prostřednictvím
kterých mohou obce dosáhnout vlastních cílů, tedy řešit problémové oblasti či využít
příležitostí. Na základě zkušeností z let minulých je žádoucí, aby byl udržen dlouhodobě
fungující systém pravidelných setkávání představitelů a zaměstnanců obcí. Předávání znalostí
a sdílení aktuálních informací povede ke konvergenci jednotlivých obcí a stabilitě celého
mikroregionu MAS. Je nutno podotknout, že spolupráci či partnerství není možné omezit
pouze na selektivně vybraná témata, je nezbytně nutné budovat plošnou spolupráci.
Důvodem pro vznik této platformy není pouze řešení konkrétních záležitostí ve
zvolených tématech. Je nutno uvědomit si, že v budoucnu se mohou objevit další hrozby či
příležitosti, které bude potřeba řešit společně, na bázi partnerství, např. stárnutí
obyvatelstva, vylidňování venkova, kriminalita apod. V neposlední řadě bude tato platforma
vhodným prostředím pro setkávání a výměnu zkušeností pro představitele obcí, obecní
zaměstnance, zejména ekonomy a účetní. MAS představuje vhodný nástroj pro zřízení
takovéto platformy.
Především menší obce mají často problém personálně a finančně zajistit správný
chod úřadů. Omezené rozpočty neumožňují zaměstnat dostatečný počet kvalifikovaných
zaměstnanců. Nachází se zde tak široký prostor pro spolupráci s MAS, která může těmto
obcím pomoci se zajištěním např. manažerských funkcí u projektů, organizací výběrových
řízení apod.
Bylo zmíněno, že platforma MAS v rámci DSO představuje respektovaného
regionálního koordinátora, jenž se zabývá poradenstvím, sdílením informací a strategickým
a projektovým řízením. V kontextu rozvoje mikroregionu spolupracuje MAS zejména se
zástupci veřejných institucí. Spolupráce MAS, veřejných institucí a aktéry vystupujících ze
soukromého sektoru je výjimečná, formální. Koncept spolupráce obcí je v mikroregionu
dlouhodobě využívaným nástrojem teritoriálního marketingu, mající za cíl posílit
konkurenceschopnost obcí a celé oblasti. Prostřednictvím integrity vtahů je cílem MAS a SO
posilovat socioekonomický růst jednotlivých obcí. Za vhodné prostředky rozvoje považujeme
nejenom prostředky finanční, dále je již zmíněné sdílení informací, prohlubování vztahů
a pospolitost. Zejména pospolitost a participace soukromého sektoru a občanů na rozvoji
území není v současné době na dostatečné úrovni. Proto se snažíme tyto bariéry pomocí
různých projektů a nástrojů, jako jsou veřejné schůze, společenské projekty apod. stimulovat a
rozvíjet.
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3.2. Potřeby spolupráce dle témat – Doprava, Školství, Zaměstnanost
Úvod
Pomocí analýz a dotazování místních aktérů (veřejné správy a místních samospráv
obcí, soukromého a neziskového sektoru a občanů) byla za region Hornolidečska zvolena
následující tři témata: Regionální školství, Doprava a Zaměstnanost. Tyto oblasti budou
řešeny prostřednictvím spolupráce obcí na platformě MAS. Pro definici potřeb v jednotlivých
oblastech sloužilo mimo jiné i setkání – tzv. kulatý stůl starostů uspořádaný v rámci projektu
SMS – EchÚ
3.2.1. Potřeby v oblasti regionální dopravy
Síť lokálních a účelových cest (III. a IV. tříd), spadajících pod přímou správu obcí
mikroregionu Hornolidečska je na uspokojivé úrovni, avšak v kvalitě silniční sítě lze mezi
jednotlivými obcemi nalézt výrazné rozdíly. Je žádoucí, aby obce dosahovaly vzájemné
soudržnosti mezi sebou i v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury. Dlouhodobým
problémem obcí je financování dopravní infrastruktury (údržba a opravy povrchů cest,
představují významnou zátěž pro obecní rozpočty), což by mohlo být rovněž řešeno na
základě společné platformy MAS.
O problematice rozvoje dopravní infrastruktury se mezi zástupci veřejné správy,
soukromým a neziskovým sektorem, nakonec i samotnými občany často diskutuje. Snahou
je, aby MAS dopomohla k nalezení optimálního konceptu rozvoje dopravy a dopravní
infrastruktury.
Velkým problémem se jeví chybějící rychlostní komunikace a plánovaná výstavba R49.
Její oddalování, potažmo napojení na mikroregion patří mezi nejvýraznější vnější hrozby,
v mnohém limitující rozvoj mikroregionu. Z tohoto důvodu by MAS měla integrovat
a koordinovat postupy při řešení této problematiky mezi jednotlivými regionálními aktéry.
Naopak velký potenciál spočívá ve vybudování cyklostezky. Cyklostezky by měly podpořit
rozvoj bezmotorové dopravy a bezpečnosti cyklistů na silničních komunikacích. Cílem MAS
by měla být spolupráce při plánování i realizaci jejich výstavby.
Posledním cílem spolupráce obcí v kontextu dopravy je vybudování regionální sítě
obecních taxi. Smyslem tohoto projektu je svoz marginalizovaných skupin občanů do
spádových veřejných institucí. Poskytování dopravy zajištěný obcemi sleduje zvýšení mobility
občanů, jako jsou senioři, matky s dětmi, osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace.
3.2.2. Potřeby v oblasti regionálního školství

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Na území MAS Hornolidečska, z. s. je v současné době evidováno celkem 11
mateřských (MŠ) a 9 základních škol (ZŠ - 6 jednostupňových, 3 dvoustupňové). Jejich
zřizovateli jsou výhradně obce. Obce, které v rámci mikroregionu nedisponují žádnou
vzdělávací institucí, mají pro své občany zajištěno plnění předškolního vzdělání či povinné
školní docházky v institucích zřizované jinou obcí. Cílem obcí a MAS je stabilizace a udržení
současného stavu vzdělávacích zařízení, vzdělávání pedagogů a zaměstnanců škol a zajištění
finančních prostředků na jejich chod. Je nezbytně nutné, aby došlo k hlubší integraci
(setkávání starostů, ředitelů škol a pedagogů), neboť spolupráce v této zmiňované
problematice je zatím málo rozvinutá. V současné době jsou vzdělávací kapacity na
dostatečné úrovni a na základě provedené analýzy demografických ukazatelů jednotlivých
obcí se nepředpokládá, že by tyto kapacity byly v brzké době v ohrožení.
Vzdělávací instituce, ač se zdají být relativně stabilní a v regionu rovnoměrně
rozmístěny jsou nejenom obecními činiteli pozorně monitorovány. Na toto téma se v rámci
MAS organizují pravidelné diskuze (v obcích i v mikroregionu). MAS by se dále mohla
zaměřovat na získávání finančních prostředků na modernizaci vnitřního i vnějšího vybavování
objektů, na hlubší integritu obyvatel k území (potencionální budoucí uživatelé školských
zařízení), na spádovost obcí do škol a na vzdělávání mimoškolní (například na tzv. komunitní
školy) a vzdělávání a programy pro pedagogické pracovníky (kurzy, školení) či seniory.
Důležité je zvyšovat kvalitu a konkurenceschopnost místních vzdělávací institucí.
MAS by mohla také hlouběji spolupracovat s místními neziskovými organizacemi
a spolky. Společně by mohly zajišťovat a koordinovat školní výchovu a mimoškolní či
volnočasové aktivity. Je také žádané zaměřit se na oblast celoživotního vzdělávání. Např. na
specifické vzdělávání, informační a komunikační gramotnost, duchovní rozvoj apod.
3.2.4. Potřeby v oblasti regionální zaměstnanosti a zaměstnanosti obyvatel
Míra nezaměstnanosti mikroregionu Hornolidečska dlouhodobě převyšuje
průměrnou hodnotu ČR, Zlínského kraje i ORP Vsetín. V kontextu snižování této negativní
bilance by mohla MAS zajišťovat zejména poradenství a vzdělávání místních obyvatel
(školení, kurzy, semináře, rekvalifikace atd.). Výhodou platformy MAS je znalost místního
socioekonomického prostředí.
MAS by měla stimulovat lokální živnostníky a podnikatele prostřednictvím dotačního
řízení, poskytování poradenství a informací s cílem usnadnit jejich ekonomický rozvoj. Obce,
potažmo MAS by ve svém zájmu měly revitalizovat průmyslové, zemědělské a jiné
brownfieldy a maximalizovat efektivitu územního kapitálu vhodného pro podnikatelskou
aktivitu. MAS spolupracuje s místními podnikateli, neziskovými organizacemi, fyzickými
a právnickými osobami a dalšími organizacemi, kteří představují potencionální
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zaměstnavatele, případně školitele. Tyto všechny aktivity MAS by měly vést ke zvýšení
mobility místních aktérů.
Dále často diskutovaným tématem je tzv. sociální podnikání, které bude
v následujícím programovacím období výrazně podporováno. Z tohoto důvodu se
mikroregion připravuje na výše uvedenou příležitost. Již v současné době se uvnitř
mikroregionu řeší několik konkrétních návrhů.
Jedním z významných problémů je zánik tradičních venkovských řemesel a profesí.
Vzhledem ke globální povaze trhů je provozování drobného podnikání velmi náročné a
dochází k úbytku těchto řemesel. To má vliv nejen na vývoj ekonomických ukazatelů, ale také
na celý venkovský prostor a jeho charakter. Vhodnou formou na podporu těchto řemesel ze
strany MAS je zřízení a provoz regionální známky, která pomáhá s propagací a marketingem
těchto profesí.
Posledním cílem v oblasti podpory zaměstnanosti je prohloubit spolupráci mezi
veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, tzv. Triple helix.
3.3.4. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů
Spolupráce by v rámci této oblasti mohla být realizována v problematice zajišťování
znalostí a výměna zkušeností mezi aktéry státní správy a místní samosprávy, nebo mezi
jinými veřejnoprávními institucemi. Dále by se MAS chtěla zaměřit na poskytování
projektového řízení a organizace výběrových řízení, jejichž smyslem by bylo snížit
administrativní zátěž zejména nejmenších obcí v rámci DSO.
3.3.5. Potřeby spolupráce obcí v dalších oblastech
Vhodnou oblastí spolupráce a partnerství mimo výše uvedená témata patří podpora
rozvoje cestovního ruchu a turistického potenciálu lokality. V minulosti bylo zrealizováno
několik společných projektů, zaměřených především na propagaci regionu jako turistické
destinace. Obce společně provozují turistický web oblasti, organizují společnou propagaci
v rámci veletrhů cestovního ruchu. Hlavní společný projekt v této oblasti pomohl vybudovat
rozhlednu v obci Seninka a na ni navazující síť naučných stezek v celém území. Do budoucna
bude tato oblast také v zájmu veřejné správy. MAS může pomoci s realizací projektů na
rozvoj cestovního ruchu ať už v oblasti budování turistické infrastruktury, tak v oblasti
destinačního managementu.
Mezi další témata, která by mohla být řešena prostřednictvím spolupráce na
platformě MAS, bezesporu náleží oblast kultury a cestovního ruchu. MAS by mohl
akcentovat realizaci společných kulturních událostí, jejíž smyslem bude prohlubování
pospolitosti mezi místními obyvateli, zvyšování povědomí o místní kultuře i v širokém okolí, k
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udržení tradic či vzdělávání. Společná propagace regionální kultury na tematicky různě
zaměřených akcí.
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Část 4 – Návrhová část Strategie spolupráce obcí na platformě MAS
4.1. Stanovení cílů
Základní strategický cíl: Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS
Strategického cíle bude dosahováno prostřednictvím plnění pěti specifických cílů:






Specifický cíl 1: Zlepšit situaci v oblasti dopravy
Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství
Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel
Specifický cíl 4: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů
Specifický cíl 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS

4.2. Stanovení opatření
Pro každou oblast spolupráce obcí jsou níže uvedena konkrétní opatření. Spolupráce
obcí může nabývat různé formy (stanoveno metodikou spolupráce obcí):
1/ Svazek obcí s působností na území celé MAS
2/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS
3/ Dotační poradenství MAS samosprávám
4/ Servis MAS prostřednictvím zajištění služeb veřejné správy pro malé obce
4A/ Legislativní poradenství
4B/ Společné právní služby pro veřejnou správu
4C/ Další služby pro obyvatele v regionu MAS
5/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy pro malé obce
5A/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance
5B/ Animace prostřednictvím zaměstnance MAS, např. školství
5C/ Zajištění nabídky koordinace v dané oblasti, např. zaměstnanosti
Tabulka 9 - Opatření strategie spolupráce obcí
Číslo
opatření

Název opatření

SPECIFICKÝ CÍL 1:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI DOPRAVY
1.1
Spolupráce obcí - přivaděč, cyklostezka
1.2
Dopravní značení

Forma spolupráce

1
4A
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1.3

Regionální taxi

SPECIFICKÝ CÍL 2:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
2.1.
Síťování a spolupráce škol
2.2.
Sdílení znalostí a výměna zkušeností
2.3.
Společná publikační činnost
2.4.
Zajištění financování a společná organizace
mimoškolních aktivit

4C

2
5B
5C
5B

SPECIFICKÝ CÍL 3:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OBYVATEL
3.1.
Realizace aktivit vedoucích ke stabilizaci místního trhu 5C
– podpora regionálního značení
3.2.
Zakládání a podpora sociálních podniků
3
3.3.
Poskytování servisu místním podnikatelům
4C
3.4.
Poradenství pro nezaměstnané osoby, zajištění
5B
rekvalifikace a dalšího vzdělávání ke zvýšení
kvalifikace
SPECIFICKÝ CÍL 4:
SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ OBECNÍCH ÚŘADŮ
1.1.
Zajištění sdílení znalostí a výměna zkušeností
1.2.
Poskytování projektového řízení a organizace
výběrových řízení
SPECIFICKÝ CÍL 5:
ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH NA ÚZEMÍ MAS
5.1.
Formování místního partnerství v oblasti cestovního
ruchu – poskytovatelé služeb, veřejná správa,
doprovodné služby
5.2.
Společná propagace území jako turistické destinace
5.3.
Společný destinační management území
5.4.
Propojení lidových tradic a folklóru s nabídkou
cestovního ruchu

1
3

4C

5B
5B
5C
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Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
5.1. Časový a finanční plán
Tabulka 9 - Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
2015

2016

2017–2019

Oblast
Aktivita
Doprava Plánování,
příprava a
realizace
cyklostezky.

Doprava Plánování a
příprava
návrhu
výstavby

Územní řízení
a stavební
povolení na
stavbu
cyklostezky

Finance
150 000
Kč

Zodpovídá
Josef
Daněk

Aktivita
Zahájení první
etapy výstavby
cyklostezky

Finance
120 000
000 Kč

Zodpovídá
Josef
Daněk

Aktivita
Zahájení druhé
etapy výstavby
cyklostezky
Budování
doplňkové
infrastruktury
jako: úprava
značení
stávajících
cyklo a pěších
tras

Předkládání
návrhu
výstavby
přivaděče na
R49.

Josef
Daněk
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Finance
120 000
000 Kč

100 000
Kč

Zodpovídá
Josef
Daněk

přivaděče na
R49.

Doprava Plánování,
příprava a
realizace
regionální sítě
obecních taxi.

Školství Realizace
mimoškolských
a
volnočasových
aktivit.

Školství Vytvoření
publikace
v souladu
s osnovami
zaměřené na

Společná
50 000 Kč Josef
organizace
Tkadlec
mimoškolních
a
volnočasových
aktivit

Plánování a
příprava
regionální sítě
obecních taxi.

Vojtěch
Ryza

Realizace
regionální sítě
obecních taxi

Společná
organizace
mimoškolních
a
volnočasových
aktivit

50 000 Kč Josef
Tkadlec

Společná
organizace
mimoškolních
a
volnočasových
aktivit

Vytvoření nové
publikace v
souladu s
osnovami
zaměřené na
místní region

135 000
Kč

Josef
Tkadlec
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Vojtěch
Ryza

150 000
Kč

Josef
Tkadlec

místní region
Školství Společné
vzdělávání
pedagogů a
zaměstnanců
škol.

Zaměstnanost
- Podpora
regionálních
značení

Podpora reg.
známky Pravé
valašské

20 000 Kč Aleš
Lahoda

Podpora reg.
známky Pravé
valašské

20 000 Kč Aleš
Lahoda

Organizace
vzdělávacích
cyklů pro
pedagogický
personál

140 000
Kč

Josef
Tkadlec

Podpora reg.
známky Pravé
valašské

60 000 Kč Aleš
Lahoda

Zaměstnanost
- Zajištění
poradenství a
vzdělávání
místních
obyvatel a
podnikatelů.

Organizace
200 000
rekvalifikačních Kč
kurzů

Aleš
Lahoda

Organizace
200 000
rekvalifikačních Kč
kurzů

Aleš
Lahoda

Zaměstnanost
- Příprava a

Příprava
projektů

Aleš

Realizace
projektů

Aleš
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1 000

realizace
projektů
sociálního
podnikání

sociálního
podnikání

Lahoda

ZaměstnanostPříprava a
poskytování
vhodných
ploch
ekonomickým
subjektům

sociálního
podnikání

Revitalizace
brownfields a
příprava
nevyužívaných
ploch
vhodných pro
ekonomickou
aktivitu.

000 Kč

Lahoda

Josef
Daněk

Poskytování
vhodných
ploch
ekonomickým
subjektům
Zaměstnanost
- Posilování
spolupráce
mezi
veřejným,

Organizace
společných
setkávání
místních
podnikatelů,

Josef
Daněk

Organizace
společných
setkávání
místních
podnikatelů,
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Josef
Daněk

soukromým a
neziskovým
sektorem.

Administrativa
- Setkávání
starostů a
obecních
zaměstnanců
posilující
komunikaci a
koordinaci při
rozvoji obcí a
mikroregionu.

zástupců
veřejné správy
a místní
samosprávy a
neziskového
sektoru
Společná
setkávání
posilující
komunikaci a
koordinaci při
rozvoji obcí a
mikroregionu.

50 000 Kč Josef
Daněk

Společná
setkávání
posilující
komunikaci a
koordinaci při
rozvoji obcí a
mikroregionu.

Společná
formální
setkávání
starostů a
obecních
zaměstnanců
vedoucí k
zajištění
finančních
prostředků na

zástupců
veřejné správy
a místní
samosprávy a
neziskového
sektoru
50 000 Kč Josef
Daněk

Společná
setkávání
posilující
komunikaci a
koordinaci při
rozvoji obcí a
mikroregionu.

Společná
formální
setkávání
starostů a
obecních
zaměstnanců
vedoucí k
zajištění
finančních
prostředků na
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150 000
Kč

Josef
Daněk

plánované
projekty
Administrativa
- Vzdělávání
zástupců
veřejné správy
a místní
samosprávy

plánované
projekty

Organizace
vzdělávacích
seminářů pro
zástupce
veřejné správy
a místní
samosprávy

30 000 Kč Josef
Daněk

Organizace
vzdělávacích
seminářů pro
zástupce
veřejné správy
a místní
samosprávy

30 000 Kč Josef
Daněk

Zajištění účasti
na veletrzích
CR

45 000 Kč Stanislav
Petřík

Zhotovení
nových
propagačních
materiálů

200 000
Kč

Další témata Propagace
cestovního
ruchu.

Zajištění
účasti na
veletrzích CR

15 000 Kč Stanislav
Petřík

Zajištění účasti
na veletrzích
CR

15 000 Kč Stanislav
Petřík

Další témata Propagace
cestovního
ruchu.

Zajištění
propagačních
fotografií a
videí z území

200 000
Kč

zajištění
propagačních
fotografií a
videí z území

100 000
Kč

Další témata Propagační
materiály

Stanislav
Petřík

Stanislav
Petřík
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Stanislav
Petřík

Další témata Příprava a
realizace
společných
kulturních
událostí

Příprava
společných
kulturních
událostí

Vojtěch
Ryza

Realizace
společných
kulturních
událostí

Vojtěch
Ryza

Výše uvedená tabulka akčního plánu reflektuje přehled naplánovaných aktivit a jejich předpokládanou finanční náročnost. V současné
době nejsou známy přesné finanční zdroje, které budou poskytnuty v programovacím období 2014–2020. Nevylučuje se proto, že vzniknou
nové pracovní příležitosti v MAS Hornolidečska - animátor, projektový manažer, manažer pro školství, dopravu nebo zaměstnanost apod.
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Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS
6.1. Sledování a vyhodnocování výstupů strategie spolupráce obcí
Stanovené cíle uvedené v návrhové části strategie spolupráce obcí budou naplňovány prostřednictvím aktivit pracovníků kanceláře MAS.
Jedenkrát za dva měsíce, nebude-li stanoveno jinak uskuteční se setkávání starostů a zaměstnanců obecních úřadů na území MAS. Tato setkání
budou sloužit jednak k výměně zkušeností, ale budou také vyhodnocovat dosavadní plnění stanovené strategie spolupráce obcí. Na těchto
setkáních budou pracovníci MAS předkládat níže připojenou tabulku. Vyhodnocení činnosti (tabulka splnění výstupů v oblasti spolupráce obcí)
bude také součástí výroční zprávy MAS.
Tabulka 10 - Ukazatele plnění
2015
Oblast

Doprava Plánování,
příprava a
realizace
cyklostezky.

Aktivita

Výstupy

Územní řízení
a stavební
povolení na
stavbu
cyklostezky

Územní a
stavební
povolení

2016
Splněn
o
ano/ne

Aktivita

Výstupy

Zahájení první
etapy výstavby
cyklostezky

19 km

2017–2019
Splněn
o
ano/ne

Aktivita

Výstupy

Zahájení druhé
etapy výstavby
cyklostezky

19 km

Budování
doplňkové
infrastruktury
jako: úprava
značení
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50 ks značení

Splněn
o
ano/ne

stávajících
cyklo a pěších
tras
Doprava Plánování a
příprava
návrhu
výstavby
přivaděče na
R49.

Předkládání
návrhu
výstavby
přivaděče na
R49.

1x návrh
výstavby
přivaděče,
územní a
stavební
rozhodnutí

Doprava Plánování,
příprava a
realizace
regionální sítě
obecních taxi.

Plánování a
příprava
regionální sítě
obecních taxi.

3 x návrh
regionální
sítě
obecních
taxi

Realizace
regionální sítě
obecních taxi

3 x realizace
projektu
regionální sítě
obecních taxi

Společná
organizace
mimoškolních
a
volnočasových

3x

Společná
organizace
mimoškolních
a
volnočasových

8x

Školství Realizace
mimoškolskýc
ha
volnočasových

Společná
organizace
mimoškolních
a
volnočasovýc

1x
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aktivit.

h aktivit

Školství Vytvoření
publikace
v souladu
s osnovami
zaměřené na
místní region

aktivit

aktivit

Vytvoření nové 1000 ks
publikace v
souladu s
osnovami
zaměřené na
místní region

Školství Společné
vzdělávání
pedagogů a
zaměstnanců
škol.

Zaměstnanost
- Podpora
regionálních
značení

Zaměstnanost
- Zajištění

Organizace
vzdělávacích
cyklů pro
pedagogický
personál

Podpora reg.
známky Pravé valašské

Podpora reg.
známky Pravé valašské

Organizace
rekvalifikačníc

Podpora reg.
známky Pravé valašské

1x
organizace

Organizace
rekvalifikačníc
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3x organizace

poradenství a
vzdělávání
místních
obyvatel a
podnikatelů.

h kurzů

rekv. kurzů

h kurzů

rekv. kůrzů

Zaměstnanost
- Příprava a
realizace
projektů
sociálního
podnikání

Příprava
projektů
sociálního
podnikání

3 x návrh
projektu
sociálního
podnikání

Realizace
projektů
sociálního
podnikání

3 x realizace
projektu
sociálního
podnikání

Revitalizace
brownfields a
příprava
nevyužívaných
ploch
vhodných pro
ekonomickou
aktivitu.

10 km2

Poskytování
vhodných

10 km2
revitalizovanýc

ZaměstnanostPříprava a
poskytování
vhodných
ploch
ekonomickým
subjektům
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Zaměstnanost
- Posilování
spolupráce
mezi
veřejným,
soukromým a
neziskovým
sektorem.

Administrativa
- Setkávání
starostů a
obecních
zaměstnanců
posilující
komunikaci a
koordinaci při
rozvoji obcí a
mikroregionu.

Společná
setkávání
posilující
komunikaci a
koordinaci při
rozvoji obcí a
mikroregionu.

1x
společná
setkávání

ploch
ekonomickým
subjektům

h ploch

Organizace
společných
setkávání
místních
podnikatelů,
zástupců
veřejné správy
a místní
samosprávy a
neziskového
sektoru

1x setkání
podnikatelů
a zástupců
veřejné
správy

Organizace
společných
setkávání
místních
podnikatelů,
zástupců
veřejné správy
a místní
samosprávy a
neziskového
sektoru

3x setkání
podnikatelů a
zástupců
veřejné správy

Společná
setkávání
posilující
komunikaci a
koordinaci při
rozvoji obcí a
mikroregionu.

2x společná
setkávání

Společná
setkávání
posilující
komunikaci a
koordinaci při
rozvoji obcí a
mikroregionu.

5 x společná
setkávání

Společná

Společná
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formální
setkávání
starostů a
obecních
zaměstnanců
vedoucí k
zajištění
finančních
prostředků na
plánované
projekty
Administrativa
- Vzdělávání
zástupců
veřejné správy
a místní
samosprávy

Další témata Propagace
cestovního
ruchu.

Zajištění
účasti na
veletrzích CR

2x účast
na
veletrzíc
h

1x setkání
starostů a
obecních
zaměstnanc
ů

formální
setkávání
starostů a
obecních
zaměstnanců
vedoucí k
zajištění
finančních
prostředků na
plánované
projekty

3x setkání
starostů a
obecních
zaměstnanců

Organizace
vzdělávacích
seminářů pro
zástupce
veřejné správy
a místní
samosprávy

1x vzdělávací
seminář

Organizace
vzdělávacích
seminářů pro
zástupce
veřejné správy
a místní
samosprávy

3x vzdělávací
seminář

Zajištění účasti
na veletrzích
CR

2x účast na
veletrzích

Zajištění účasti
na veletrzích
CR

6x účast na
veletrzích
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Další témata Propagace
cestovního
ruchu.

Zajištění
propagačních
fotografií a
videí z území

100 ks

zajištění
propagačních
fotografií a
videí z území

100 ks

Další témata Propagační
materiály

Další témata Příprava a
realizace
společných
kulturních
událostí

Příprava
společných
kulturních
událostí

2 x návrh
společných
kulturních
událostí

Zhotovení
nových
propagačních
materiálů

500 ks

Realizace
společných
kulturních
událostí

2 x realizace
společných
kulturních
událostí

6.2. Začlenění spolupráce obcí do strategie MAS
6.1.1. Identifikace tématu spolupráce obcí ve strategii MAS
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska, z. s., se člení na dva oddíly:
- Integrovaná strategie rozvoje území MAS (MAS má zpracovanou analytickou a strategickou část)
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-

Integrovaný akční plán rozvoje území MAS (zpracovává se v současné době)

Pro účely identifikace tématu spolupráce obcí se věnujeme pouze strategické části ISRÚ. Zde jsou stanoveny čtyři prioritní oblasti (priority).
Priorita 1: Podpora a rozvoj místní ekonomiky
Priorita 2: Infrastruktura, občanská vybavenost
Priorita 3: Rozvoj trvale udržitelného života
Priorita 4: Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví
Priorita 5: Partnerství a spolupráce
Výše uvedené tematicky zaměřené prioritní oblasti, resp. priority mají stanoveny vlastní opatření. Tato opatření mohou být řešena
různými způsoby. V tomto kontextu se tedy nejedná pouze o individuální projekty, ale také o formu spolupráce různých subjektů a tedy logicky
i obcí. Z tohoto pohledu není spolupráce obcí ve strategické části explicitně vyjádřena.
Tématu partnerství a spolupráce je věnována pátá priorita Partnerství a spolupráce, která má tři opatření:
5.1. Rozvoj spolupráce mezi členy MAS
5.2. Propagace činnosti MAS
5.3. Národní a mezinárodní spolupráce s jinými subjekty a regiony
Ani zde není uvedena samostatně spolupráce obcí v MAS, pouze u opatření 5. 1. byly zahrnuty i obce (pokud jsou členy MAS, což v případě MAS
Hornolidečska nejsou).
6.1.2. Doplnění strategie MAS
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Na základě nově vzniklé strategie spolupráce obcí na platformě MAS, bude SCLLD MAS Hornolidečska na programovací období 2014–
2020 doplněna o pátou prioritu rozvoje:
5. 4. Rozvoj spolupráce mezi obecními úřady na celém území MAS
Tato oblast podpory je rozborována v rámci samostatné strategie spolupráce obcí na platformě MAS.
6.2. Zajištění plnění stanovených cílů, jejich sledování a vyhodnocování
Všechny výše uvedené cíle budou naplňovány prostřednictvím činnosti pracovníků kanceláře MAS. V pravidelných intervalech jedenkrát
za dva měsíce se bude konat setkání starostů a zaměstnanců obecních úřadů na území MAS, která budou sloužit jak k předávání zkušeností a
nových informací, tak i plnění stanovené strategie spolupráce obcí.
Povinností pracovníků kanceláře MAS je rovněž pravidelně monitorovat a vyhodnocovat průběh plnění stanovených cílů a opatření
zápisem do vlastních materiálů. Vyhodnocení činnosti v oblasti spolupráce obcí bude součástí výroční zprávy MAS.
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