
 

 

Aktuální stav realizace projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v 

ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností – ORP Pardubice 

 

Základní informace o projektu: 
Realizátor:  Svaz měst a obcí 

Reg. č. projektu:  CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 

Územní působnost projektu: celé území ČR dle jednotlivých ORP 

Doba realizace:  od 1.5.2013 do června 2015, jedná se o prodloužení do října 2015 

Informační zdroj:  www.obcesobe.cz  

Koordinátor SMO ORP Pardubického kraje: Dagmar Mušková, dagmar.muskova@volny.cz, 730894911 

Realizátor pro ORP Pardubice: SO Za Letištěm, Mgr. Josef Vodrážka, předseda, starosta obce Ostřešany 

Hlavní koordinátor pro ORP Pardubice: Ing. Ivana Horáková, ivanahorakova68@seznam.cz, 608270456 

Návaznost na související strategie: vládní Smart Administration www.smartadministration.cz  

 

 

Cíle projektu: 
 vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR 

 zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu  

 docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci 

 zmapovat situaci v území, hledat společná řešení v oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti 

obcí:  

 1) předškolní výchova a základní školství, 

 2) odpadové hospodářství, 

 3) sociální služby, 

4) cestovní ruch, vč. volnočasových aktivit  

 

 

Harmonogram aktivit: 
23.12.2013 uzavření smlouvy o realizaci projektu mezi SMO a SO Za Letištěm 

15.1.2014 zahájení činnosti pracovního týmu, zpracování analýz oblastí 1) – 3) 

10.5.2014 předání analýz a definovaných výstupů SMO  

do 31.5.2014 posouzení výstupů SMO 

12.6.2014 1. Setkání představitelů obcí ORP Pardubice, 14.00 hod., MMP 

  představení výstupů analýz oblastí 1) – 3) 

  výběr volitelné oblasti 4)  

15.6.2014 zahájení zpracování analýzy volitelné oblasti 4) 

  zahájení zpracování návrhových částí analýz 1) – 3) 

do 31.8.2014 předání detailního posouzení analýz 1) – 3) SMO realizátorovi 

do 30.9.2014 zapracování připomínek do analýz výše uvedených oblastí – definitivní verze analýz 

  dopracování analýzy 4) 

do 20.12.2014 předání návrhových částí všech 4 analýz k připomínkování SMO 

do 31.3.2015 zapracování připomínek - definitivní verze 4 návrhových oblastí 

do 20.4.2015 schválení celkového dokumentu SMO 

27.4.2015 2. Setkání představitelů obcí ORP Pardubice 

  představení návrhových částí strategií oblastí 1) – 4) 

  nastavení pravidel budoucí spolupráce v rámci ORP 

do října 2015 na základě platformy meziobecní spolupráce hledání efektivní spolupráce při realizaci 

navržených opatření 

   

  

Aktuální stav  
Dokončení analýz oblastí 1) – 4) 

Dokončení návrhových částí 1) – 4)  

Schválení dokumentu ze strany SMO. 
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Pracovní tým koordinátora dle jednotlivých oblastí: 
Hlavní koordinátoři projektu:  

Kateřina Korejtková 

Ing. Ivana Horáková 

Jednotlivá témata: 

školství - Ing. Ivana Horáková, ivanahorakova68@seznam.cz, 608270456 

odpadové hospodářství a sociální služby – Pavel Vítek, pa.vitek@seznam.cz, 603538610 

cestovní ruch, volnočasové aktivity – Mgr. Jiří Kuban, jirikuban@seznam.cz, 605329028 

zodpovědní zástupci SO ZL za přenos informací mezi obcemi v ORP:  

Eva Klosová, místostarostka obce Mikulovice, mistostarostka@obecmikulovice.cz, 606660217 

Mgr. Josef Vodrážka, starosta obce Ostřešany, starosta@ostresany.cz, 602446904 

 

 

Širší územní vztahy ORP Pardubice 
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