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Seminář na téma:
Sdílení dobré/špatné praxe – řízení obecních investičních projektů
Zástupci patnácti obcí z území MAS Království – Jestřebí hory se sešli ve čtvrtek 16. ledna 2020
v pensionu Konírna v obci Vítězná na semináři, který měl, trochu netypicky, poradit, co nedělat při
řízení obecních projektů.
Nabídek školení a seminářů, kde můžete získat dobré rady a tipy z různých oblastí, dostáváme všichni
nepřeberně. Pozvánku na seminář s podtitulem „sdílení špatné praxe“ však nedostávají mnozí. „Větší
část starostů a starostek v našem regionu zastává tuto funkci více než dvě volební období a za tu
dobu nastřádali spoustu dobrých i špatných zkušeností a ponaučení. A patrně by dnes při řízení
daného projektu postupovali jinak. Proto se zrodila myšlenka uspořádat setkání, kde bychom tyto
špatné příklady sdíleli. Řady starostů se v minulých komunálních volbách rozšířily o mladé kolegy,
jimž by toto téma mohlo ušetřit od starostí a nasměrovat některé jejich aktivity tím správným
směrem,“ řekl starosta pořádající obce Petr Hrubý.
Po úvodním přivítání a představení (seznamovací kolečko) se slova ujal Ing. Theodor Bernt (Alatere
profi s.r.o.) s prezentací na téma „Jak se vyvarovat chyb při přípravě a realizaci větších investičních
projektů“, a to na příkladu kanalizace. Zde uvedl řadu poznatků ze své bohaté praxe, kdy
nedostatečná komunikace, nevhodně zpracovaný rozpočet či slabá podpora zastupitelstva vedly
k překážkám v řízení daného projektu anebo v konečného fázi z vlastní realizace sešlo zcela.
Přítomní zástupci obcí se poté začali zapojovat do debaty a přicházeli se svými zkušenostmi a
diskutovali s odborníky. Aktuálními tématy byla stavba chodníků v obci Vítězná a budování kanalizace
v Pilníkově. Na otázku, jak předejít komplikacím, které vyvstaly v průběhu realizace uvedených
projektů reagoval Ing. Oldřich Rec (RECPROJEKT s.r.o). Ten vyslovil svůj názor klást velký důraz při
přípravách na výběr osoby projektanta, tedy na množství referencí, jeho praxi a vlastní výsledky –
fungující projekty.
Debata se později stočila od problematiky konkrétních projektů na téma Vodní zákon v praxi,
kanalizace ano či ne, čištění odpadních vod a údržba k tomu používaných zařízení. Odtud už byl
jenom krok k diskuzi o ochraně životního prostředí, do níž se zapojil také Jiří Abrahám (ČSOP).
Vášnivá výměna názorů dospěla ke společnému názoru, že nic se nemá přehánět. Vymezený čas
semináře byl završen problematikou udržitelného zemědělství, pozemkových úprav a potřebou
výchovy k ochraně životního prostředí.
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