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Zápis č. 8  

z výjezdního jednání Komise pro spolupráci s městy a obcemi 

ze dne 5. 10. 2021  

 

Přítomni:  Petr Halada, Ing. Jarmila Smotlachová, Ing. Pavel Svoboda, Markéta Balková, 

Ing. Iveta Koulová 

 

Omluveni:  Mgr. Bc. Silvia Doušová, Mgr. Vít Šnajdr, Vladimír Havlík, Vratislav Rubeš 

 

Hosté:              Aleksandra Bejlovcová – vedoucí oddělení regionální infrastruktury  

                        Mgr. Lenka Houdková – starostka obce Sudovo Hlavno 

                        Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková – starostka města Liběchov 

                        Mgr. Eva Svěrčinová – starostka obce Lobeč  

                        Martin Chmelík – starosta obce Vraňany 

                        Marcela Čechová – starostka města Tuhaň 

                        Bc. Jaroslav Peleška – starosta obce Malý Újezd  

                        PhDr. Marcela Pánková, PhD. – v zastoupení starosty Bc. Miroslava Peltrama 

                        Jitka Zímová – starostka obce Obříství  

                        Galina Čermáková – MAS Vyhlídky z.s. 

                        Ctirad Mikeš – starosta města Mělník 

                        Pavel Kaplan – obchodní ředitel firmy Industrylight  

                         

 

                         

1. Administrativní úkony 

Předseda Komise pro spolupráci s městy a obcemi (dále jen Komise) Petr Halada přivítal 

přítomné členy a vážené hosty na výjezdním jednání Komise v Mělníku. Následně 

konstatoval, že Komise je usnášení schopná.  

 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Pavel Svoboda 

 

Usnesení č. 27-08/2021/KSMO ze dne 5. 10. 2021 

Komise pro spolupráci s městy a obcemi po projednání 

s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Svobodu 

 

HLASOVÁNÍ:               PRO:  5        PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

Předseda Komise P. Halada seznámil členy s programem jednání a dotázal se, zda má někdo 

připomínky, či námět na doplnění.  

 

Program: 

1. Administrativní úkony 

2. Prezentace návrhu portálů společného nákupu pro obce 

3. Společné jednání se zástupci obcí regionu Mělnicka 

4. Informace o jednání s vedením DSO a MAS ve Středočeském kraji 

5. Hodnocení sněmu starostů obcí Středočeského kraje 

6. Hodnocení měsíčníku zaslaného na obce z Krajského úřadu SK 

7. Informace o rozvoji cyklostezek a parkovišť P+R ve SK 

8. Různé, Obchůdek 2021 
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9. Závěr  

 

Usnesení č. 28-08/2021/KSMO ze dne 5. 10. 2021 

Komise pro spolupráci s městy a obcemi po projednání 

s c h v a l u j e program jednání Komise pro spolupráci s městy a obcemi dne 5. 10. 2021 

 

HLASOVÁNÍ:               PRO:  5         PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

Předseda Komise P. Halada konstatoval, že zápis z jednání Komise pro spolupráci s městy  

a obcemi ze dne 7. 9. 2021 byl ověřen. 

 

2. Prezentace návrhu portálu společného nákupu pro obce 

Vystoupil P. Kaplan, který přednesl prezentaci na téma Společné nákupy obcí. 

Prezentaci představil v bodech:  

 Chyby v současném systému     -    složitá administrativa 

- nepřehledný způsob zadávání  

- vždy předražené 

- mnohdy nekvalitní produkt 

 

 Změny, které by měly nastat    – zjednodušit vše co jde 

- 80 % procesů jde automatizovat 

- na zbylých 20 % je třeba individuální přístup 

- tyto procesy musí řešit externí odborník 

- výsledek bude zkvalitnění procesů v obci a více času 

na skutečné rozvíjení  

 Začarovaný kruh – 1. administrativní náročnost – 2. nedostatek času nebo odbornosti-  

3. složitost procesů –  4. strach  

 

 Na čem obce ušetří – nákup běžného zboží  

                                 - služby a poradenství  

 

Předseda Komise P. Halada dal členům Dobrovolných sdružení obcí (dále jen DSO),  

Místních akčních skupin (dále jen MAS) a Komise prostor na dotazy ohledně Společného 

nákupu obcí.  

 

Ing. Mgr. V. Zrálíková informovala o vlastních zkušenostech s úřady a ministerstvy, 

promluvila o celé administrativě a složitosti s nákupem pro obce. Ráda by takový projekt 

podpořila. A vznesla žádost na předsedu P. Haladu o změnu v rozpočtových úpravách obcí. 

P. Halada ji informoval, že by sám chtěl řešit stejný problém a požádal  

Ing. Mgr. V. Zrálíkovou o zaslání dopisu, kde budou sepsány veškeré problematiky, aby 

mohl změnu v rozpočtových úpravách řešit.  

 

Na téma společných nákupů obcí proběhla rozsáhlá diskuze mezi členy Komise, 

které se účastnili Ing. J. Smotlachová, Ing. I. Koulová a P. Halada.  
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Usnesení č. 29-08/2021/KSMO ze dne 5. 10. 2021 

Komise pro spolupráci s městy a obcemi po projednání 

Bere na vědomí informaci o portálu společného nákupu pro obce a ukládá předsedovi 

Komise, aby jednal s náměstkem HT Jiřím Snížkem o možnostech realizace portálu v rámci 

SK.  

 

HLASOVÁNÍ:               PRO:  5        PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

3. Společné jednání se zástupci obcí regionu Mělnicka 

P. Halada vyzval členy DSO a MAS o názory na různé problematiky, které by byl on sám 

a Komise schopni změnit nebo upravit. Zmínil, že došlo ke změně v připravovaném projektu 

pro školství v navýšení finančních prostředků, aby i menší obce dosáhli na dotace. 

Ing. J. Smotlachová doplnila, že došlo ke změnám v programu Podpora obnovy venkova, 

kde došlo k rozšíření portfolia a změnil se zde profil zadavatele dle mezí zákona, došlo také 

ke změně v dotacích pro výstavbu bytů a pro homogenizační fond. Následně proběhla diskuse 

o změnách a aktuálních situacích, které obce řeší a jak by Středočeský kraj mohl přispět a 

pomoci těmto obcím, poté proběhla diskuze, do které se zapojili, Petr Halada, Ing. P. 

Svoboda, C. Mikeš, M. Pánková, G. Čermáková a Mgr. L. Houdková. 

 

4. Informace o jednání s vedením DSO a MAS ve Středočeském kraji 

Setkání tzv. partnerů venkova se uskutečnilo v září v budově KÚ, jednalo se o zástupce SMS 

ČR, SMO ČR, SPOV ČR, NS MAS a Asociace DSO ve SK. Jednání mělo nastolit okruhy, 

kterými se jednotlivé organizace budou v rámci středočeského venkova ubírat. SPOV SK 

se zaměří na propagaci komplexních pozemkových úprav. Zástupce SMO navrhl pořádání 

Středočeských dožínek v Praze, návrh se nesetkal s velkým nadšením. Potřeba je zviditelnit 

konání již zavedených dožínek v rámci SK, či nově podpořit a propagovat středočeský 

venkov, zemědělské firmy a regiony a pozvat návštěvníky do různých částí a koutů SK.  

Asociace DSO podporuje zřizování tzv. center služeb, kde mohou členské obce získat pomoc 

při různých administrativních úkonech – žádosti o dotace, právní předpisy apod. 

NS MAS představila konání Leader Festu v Kutné Hoře. 

Závěrem bylo konstatováno, že se tato skupina bude scházet několikrát do roka a bude 

pomáhat řešit problémy středočeského venkova. 

 

5. Hodnocení sněmu starostů obcí Středočeského kraje 

P. Halada požádal členy Komise, kteří se zúčastnili sněmu starostů, o jeho hodnocení. 

M. Balková a Ing. J. Smotlachová se shodly na tom, že setkání bylo příjemné, přátelské, 

dobře zorganizované.  

 

6. Hodnocení měsíčníku zasílaného na obce z Krajského úřadu Středočeského kraje 

P. Halada v tomto bodě porosil členy Komise, aby ho kontaktovali a potvrdili mu, 

zda každému domů přišel měsíčník Středočech.  

 

7. Informace o rozvoji cyklostezek a parkovišť P+R ve SK 

P. Halada předal slovo A. Bejlovcové, která představila projekt o rozvoji cyklostezek  

a parkovišť P+R ve SK. A. Bejlovcová uvedla, že se plánuje výstavba 13 parkovišť P+R 

v prstenci okolo Prahy. Došlo k úpravě podmínek pro žadatele ve fondu cykloturistiky 

i infrastruktury, mají přísnější pravidla. Zmínila také, že se jedná i plánovanou stavbu 

parkovišť k lokálním a známým turistickým místům. Odkázala členy DSO, MAS a členy 

Komise na stránky krajského úřadu, kde jsou vypsané všechny plánované výstavby. 
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K tomuto bodu proběhla diskuze, do které se zapojili Ing. P. Svoboda, P. Halada, 

M. Balková a Ing. J. Smotlachová. 

 

8. Různé, Obchůdek 2021 

Na téma Obchůdek 2021 proběhla diskuze. P. Halada požádal Ing. Jarmilu Smotlachovou o 

pozvání pana Petra Landy, který vlastní firmu Uzeniny Beta na další jednání komise.  

 

9. Závěr 

Předseda Komise P. Halada poděkoval přítomným za účast na jednání. 

 

 

 

 

 Příští jednání Komise pro spolupráci s městy a obcemi se uskuteční dne 2. 11. 2021. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Pavel Svoboda 

 

 

Petr Halada 

předseda Komise pro spolupráci s městy a obcemi 

 

 

 

Zapsala: Lucie Macháčková    

Odbor Kancelář hejtmanky 

oddělení organizační 


