Pomůže ušetřit veřejné peníze užší spolupráce obcí?
Obce často bojují s nedostatkem vlastních kapacit např. v oblasti sociálních služeb, školství nebo
odpadech. Především tato tři témata podporují častější spolupráci menších obcí mezi sebou nebo i
v širších oblastech. V praxi totiž často funguje např. společná čistička odpadních vod, sousedních
obcí, ale i celá řada dalších oblastí, kde by se dalo užší spoluprácí obcí ušetřit. Takto uvolněné
prostředky by se daly využít např. na opravy chodníků, vylepšení veřejných prostor apod.
Právě to je smyslem projektu Svazu měst a obcí (celým názvem „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“), do
něhož se zapojila naše spádová oblast. Turnov, jako obec s rozšířenou působností (ORP), podepsal
smlouvu o spolupráci a sestavil tým odborníků, který se za evropské peníze bude věnovat získávání
dat za naši oblast. Výstupem bude vytvoření strategie za celé území všech obcí, která bude
především přínosná pro náš region. Pomůže našemu území nalézt cesty k užší spolupráci
v oblastech, které trápí všechny a nelze je řešit v rámci jedné nebo dvou obcí.
Je zapotřebí lépe spolupracovat především ve sféře školství, kdy je zapotřebí řešit např. nedostatek
míst v mateřských školkách, podporu odborného vzdělávání nebo zachování malotřídek. Stejně jako
není možné mít domovy pro seniory a terénní pečovatelskou službu v každé vesničce nebo komplexní
nabídku sociálních služeb, je zapotřebí lépe spolupracovat ve sféře sběrných dvorů, kompostáren,
svozu odpadků nebo vodního hospodářství. Kromě těchto tří nosných témat je úkolem projektu vybrat
čtvrtou oblast, která obce našeho regionu nejvíce pálí a je všem společná. Jsme rádi, že již dnes
slyšíme pozitivní ohlasy z dalších obcí a věříme, že všichni budou spolupracovat s realizačním týmem
při sběru dat z území. Kvalitní analýza a strategie nám může všem pomoci v lepší spolupráci a
především ušetří peníze, kterých v obecních pokladnách není nikdy dost, aby pokryly všechny
potřebné investice na zlepšení života našich obyvatel.
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