Druhé oficiální setkání starostů ORP Trutnov posvětilo další spolupráci

V rámci projektu Obce sobě, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR a který se realizuje v rámci obcí
s rozšířenou působností v celé republice, se ve středu 22. dubna konalo v území ORP Trutnov druhé
oficiální setkání starostů, a to v Rekreačním areálu Dolce.
Hlavním výstupem projektu byl celkem více než čtyř set stránkový dokument, který se podrobně
zabývá sociální oblastí, školstvím, odpadovým hospodářstvím, volitelným tématem – v případě ORP
Trutnov je to servis samosprávám – a tématem k aglomeraci, které bylo vytyčeno jako komunikační
strategie pro horské obce přiléhající k Trutnovu.
„Od začátku roku 2014 jsme pracovali na podrobných analýzách v povinných i nepovinných
oblastech, navíc naše ORP mělo ještě navíc i oblast aglomerace. V návaznosti na analýzy jsme pak po
konzultacích s odborníky v oboru definovali problémy ve všech oblastech a k nim i možná řešení,“
vysvětluje postup v projektu koordinátorka Lada Nevečeřalová. „V rámci setkání jsme starostům
představili problémy a návrhy řešení. Navíc jsme i víc konkretizovali detaily kolem servisu
samosprávám,“ doplňuje.
Servis samosprávám bylo téma, které si některé ORP vybraly jako volitelné, kdy dalšími častými byly
třeba cestovní ruch, bezpečnost nebo doprava, a nakonec se téma servisu stalo také tím, ve kterém
Svaz měst a obcí ČR vidí velký potenciál. Na oficiálním setkání byla starostům představena vize
servisního střediska pro region, které by na jedné straně mohlo dělat administrativní servis pro
jednotlivé obce, na druhé straně by mohlo sloužit i jako prostředník při předávání informací.
Na dokončený dokument budou moc nakonec týmy navázat a prohloubit rozpracovaná témata, a to
díky prodloužení projektu do konce listopadu. V rámci této prodloužené doby se budou realizovat
dvě aktivity – platforma pro efektivní meziobecní spolupráci – jejímž účelem bude nastavení,
metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území v rámci vybraných volitelných témat, a tvorba
akčního plánu a rozvojových aktivit MOS, kde se bude zpracovávat základní verze akčních plánů v
zapojených územích spolu s rozpracováním do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce.
Zástupci obcí, kteří se účastnili druhého oficiálního setkání, v závěru souhlasili s další spoluprací
v území ORP v rámci prodloužení projektu a také s další spoluprací na platformě výměny zkušeností a
dobré praxe v celém regionu obce s rozšířenou působností.
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