
Statutární město Frýdek-Místek 

ve spolupráci se Školou obnovy venkova v Třanovicích  

Vás srdečně zve na první 

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ A ZÁSTUPCŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

FRÝDKU-MÍSTKU  
 

ve vzdělávacím cyklu odborných seminářů  
„Podpora a rozvoj meziobecní spolupráce“ 

 
3. – 4. března 2016, horský hotel Sepetná, Ostravice 

 
Témata setkání: 

 

1. Doprava  

2. Sociální problematika 

Program 

   Čtvrtek 3. března 2016 

10:00-11:00     Prezence a ubytování účastníků 

11:00-12:00     Úvodní slovo a vzájemné představení přítomných, 

seznámení se s problematikou 

12:00-13:00     Oběd 

13:00-13:10     Představení zástupců odborů dopravy, bezpečnosti, sociální 

péče a služeb. 

13:10-13:30     Mgr. Vendula Slívová - problematika veřejného 

opatrovníka, krátké představení, diskuze, řešení 

konkrétních případů v obcích 

13:50-14:10   Ing. Jarmila Kozlová – sociální práce v obcích, krátké 

představení, diskuze, řešení konkrétních případů v obcích 



14:30-15:00  Charita Frýdek-Místek – Mgr. Martin Hořínek, krátké 

představení, diskuze 

15:20-16:10  Ing. Miroslav Hronovský - Aktuální informace ze zákona o 

pozemních komunikacích, krátké představení, diskuze, 

řešení konkrétních případů v obcích. 

18:00-19:00  Večeře, volný program – diskuze zájmových skupin 

 

 

Pátek 4. března 2016 

9:00-11:00       Diskuze k termínu, obsahu a zajištění dalšího semináře. 

V případě zájmu operativně po čtvrtečním programu - 

Specifické případy v problematice dopravy a v sociální péči 

a službách, řešení konkrétních případů v obcích za 

přítomnosti odborníků. 

 
Výstupy již skončených projektů k meziobecní spolupráci prokázaly, že zástupci obcí 
preferují postupné prohlubování spolupráce mezi Statutárním městem Frýdek-Místek 
a ostatními obcemi a jejich svazky. Dle jejich závěrů by se meziobecní spolupráce 
měla rozvíjet spíše metodou postupných kroků a na principu dobrovolné účasti 
kterékoli ze stran (zdola). Spolupráce by měla stavět na tom, co existuje a co se v 
průběhu času osvědčilo (přes dílčí nedostatky).  
 
Pojďme tedy na prvním společném setkání se vzájemně poznat, napřímit a obnovit 
cesty spolupráce a zároveň se poučit v tématech dopravy a sociální problematiky. 
Aby byl čas setkání smysluplně využit, žádáme zástupce obcí, aby se na setkání 
dostavili připraveni s konkrétními případy, které řeší ve svých obcích, a 
které by pak byly na akci demonstrativně řešeny a diskutovány spolu se zástupci 
příslušných odborů jádrového města. Z důvodů velkého důrazu na otázky a odpovědi 
přímo na semináři, berte program jen orientačně, je možné, že některé prezentace 
se podle počtu dotazů z pléna mohou protáhnout. 
 

Starostové a zástupci obcí, jste srdečně zváni! 

 

Jménem organizátorů: 

 

Karel Deutscher 

náměstek primátora 

Statutární město Frýdek-Místek 


