Efektivní veřejná správa mikroregionu, činnost obcí a MAS
Silné stránky

Slabé stránky

Spolupráce obcí a měst regionu v oblasti státní
správy a samosprávy (skrze Jilemnicko-SO)

Příležitosti

Hrozby

dlouhodobá spolupráce s jinými DSO a MAS

časté změny legislativy
finanční zatížení obcí (dopad coronavirové krize)

Přijatelná míra zadluženosti obcí ukazující
poměrne zdravou ekonomiku obcí

Zlepšení komunikace na ose statutární zástupce
obce, kraj, ČR ve věcech rozvoje území.

Fungující platforma sdílení zkušeností starostů
obcí a měst regionu
Nízká fluktuace vedení obcí
Pozitivně hodnocené vedení obcí a meziobecní
spolupráce (např. memorandum o spolupráci).

volby - nové vedení obcí
Nedostatečná odbornost v oblasti … zastupitelů
měst a obcí

společné odborné vzdělávání volených zástupců,
legislativní a politické změny
úředníků měst a obcí regionu

zajištění kvalitních odborných seminářů a školení
nedostatečné odborné znalosti zastupitelů měst a
pro zastupitele měst a obcí včetně zajištění
obcí
podmínek povinné účasti

Nedostatečná úroveň znalostí úředníků na
městských a obecních úřadech zejm. v oblastech využití dotací k rozvoji lidských zdrojů
měkkých a manažerských dovedností a v oblasti IT (zaměstnanci měst a obcí)

nedostatečná úroveň manažerských a měkkých
dovedností vedoucích úředníků

malý zaměstnanecký aparát

nedostatek odborných zaměstnanců

nízká gramotnost úředníků v oblasti IT

sjednocení "vzorových způsobů" řešení situací
občanů v rámci samosprávy a státní správy

Nedostatečná úroveň eletronizace procesů na
úřadech

propojení varovných a informačních systémů

Chybějící regionální systéím krizového řízení

zapojení do iniciativy MPO (pokrytí bílých míst)

Nedostatečné pokrytí území internetem /
mobilním signálem (příp. nedostačná kvalita)

Využití možnosti finanční podpory ze strany EU,
ČR a různých nadací.
Dobrá absorpční kapacita dotačních prostředků.
Netransparentní rozhodování KRNAP a dopad na
obce a občany.
Nedostatečné aktivní zapojení a zájem občanů o
místní samosprávu obcí.
Nekoncepční řešení komunikace obcí směrem k
obyvatelům

Využití konceptu chytrého řešení pro zajištění
informovanosti obyvatel regionu.

Fungující komunikace s Libereckým krajem
Zlepšení urbanistické koncepce některých
obcí/měst - přehodnocení ploch - pozemky pro
bytovou výstavbu.

Ohrožení fungování zejména MAS v důsledku
Vysoká administrativní náročnost, rozstříštěnost
dopadů Coronakrize a změny pravidel ŘO
anepřehlednost dotačních programů určených na
rozvoj obcí a komunity, úbytek dotačních
možností.
Složité a nevýhodné legislativní podmínky (vč.
Příliš rigidní přístup k ochraně přírody
orgánů ochrany přírody)
znemožňující rozvoj obcí.
Nedostatečné aktivní zapojení a zájem občanů o
Klesající zájem občanů o veřejné dění v obci.
dění v obci.
Rozstříštěná informovanost a malé povědomí
Nedostatečné pokrytí území internetem /
obyvatel o nabízených možnostech sociálních
mobilním signálem (příp. nedostačná kvalita)
služeb, sociální práce, volnočasových aktivit dětí a
mládeže
Ohrožení komunikace a spolupráce s LK po
Změna politické situace v LK
volbách
Složitost systému územního plánování a
stavebního řádu (ze strany obcí není očekávané
zlepšení ani po reformě stavebního zákona).

Zvyšování kvality veřejné správy monitoringu a
hodnocení kvality výkonu veřejné správy.

zajištění kvalitních odborných seminářů a školení
pro úředníky, zajištění výměnných stáží
podpora elektronizace procesů st. správy a
samosprávy
zavádění "inteligentních" elektronických
formulářů
vybudování společného systému krizového řízení
regionu
Podpora zavádění vysokorychlostního internetu
do obcí, posilování mobilního signálu
Zajistit financování (vyjednávání, další zdroje) na
činnost MAS

Omezení financování činnosti MAS, SO

Profesionálně fungující svazky obcí i MAS

Potřeby

zajištění kvalitní úrovně výkonu veřejné správy v
Nesystémový přístup v rámci výkonu samosprávy
rámci celoregionálního systému
a státní správy na úrovni obcí a ve spolupráci obcí
s ORP
Spolupráce a koordinace při plánování rozvoje a
financování
Udržení, rozvoj spolupráce v oblastech:
strategické plánování, projektové činnosti,
Ohrožení fungování
občanské vybavenosti, sociálních služeb, kultury a
sportu, péče o životní prostředí, rozvoje
cestovního ruchu.

Chybí jednotný systém pro monitoring a
hodnocení kvality výkonu veřejné správy

nízká úroveň elektronizace procesů na OÚ

Existence územních plánů, rozvojových
dokumentů u všech obcí.

Nesystémové financování rozvoje občanské
vybavenosti, sociálních služeb, kultury a sportu,
péče o životní prostředí, rozvoje cestovního
ruchu.

Problémy

Chybovost v rozhodnutí při řešení územních
rozvojových priorit.

Zajistit kvalitní personální zdroje a efektivní
komunikaci
Efektivní spolupráce a komunikace s orgány
ochrany přírody (KRNAP, CHKO, AOP,…)
Zvýšit angažovanost občanů a jejich zapojení do
věcí veřejných.
Zajistit informovanost občanů efektivně a chytře
(SMART).
Stabilizace komunikačních kanálů s Libereckým
krajem / úřadem LK.
Efektivněji aktualizovat územně plánovací
dokumentace.

