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Ing. Mgr. David Sláma 
ředitel odboru strategického rozvoje 
a koordinace veřejné správy 
 

Praha 6. května 2019 
Č. j. MV- 63567-7/OSR-2019 

 
 
 
Vážený pane předsedo, 
 

dovoluji si Vás tímto oslovit a požádat o součinnost v oblasti meziobecní spolupráce, 

které se náš Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva 

vnitra dlouhodobě věnuje. Současným cílem je zpracovat publikaci inspirativních 

příkladů optimálně fungujících dobrovolných svazků obcí (DSO) na území ČR. 

Výsledný dokument bude mít charakter obecně využitelného rozvojového 

dokumentu, který ovlivní budoucnost meziobecní spolupráce v ČR.  

Konkrétně hledáme takové dobrovolné svazky obcí, jejichž členská základna 

zahrnuje většinu obcí v rámci území obce s rozšířenou působností a zároveň mají 

široký předmět své působnosti (víceúčelové svazky). Z tohoto důvodu jsme oslovili 
právě i Váš DSO, neboť přesně splňuje naše očekávání. Vzhledem k tomu, 

že meziobecní spolupráce je jedním z klíčových témat, rádi bychom tento dokument 

vypracovali ve spolupráci s Vámi na základě sdílení Vašich zkušeností a dobré praxe 

z fungování Vašeho svazku. 

Spolupráce na popisované aktivitě by se měla uskutečnit v období přibližně 

následujících tří měsíců, všechny aktivity jsou koncipovány tak, aby byly pro Vaši 

každodenní činnost co nejméně zatěžující.  V rámci navržené spolupráce bychom 

Vám nejprve zaslali jednoduchý jednotný dotazník, který bude obsahovat otázky 

vztahující se především k předmětu činnosti Vašeho dobrovolného svazku obce, 

resp. otázky týkající se vnitřních vztahů v rámci Vašeho svazku a jeho celkového 

fungování. Dále bychom uspořádali společnou schůzku, na které bychom představili 

zobecněné výsledky z dotazníkového šetření za všechny účastněné DSO a dále se 
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věnovali popisu dobré praxe, neboť každé DSO má jistě svá specifika, která bychom 

rádi v připravovaném dokumentu postihli.  

Jako kontaktní osobu jsem za náš odbor pověřil Mgr. Lenku Hellebrandovou, 

tel. 974 887 530, email: lenka.hellebrandova@mvcr.cz, jejímž prostřednictvím Vám 

budou zasílány emailem všechny informace. Zároveň se na ni můžete obrátit 

v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů. Na výše uvedenou e-mailovou adresu 
bych Vás do 14. 5. 2019 požádal o zpětnou vazbu, zda můžeme počítat s Vaší 
spoluprací. Pokud akceptujete naše pozvání ke spolupráci, prosíme o zaslání 

kontaktu Vámi vybraného zástupce svazku pro další komunikaci včetně jeho e-

mailového a telefonického kontaktu.  

 

Velmi se těšíme na budoucí spolupráci. 

 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Libor Pokorný 
předseda 
Mikroregion Bystřicko 
Příční 405 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Ing. Mgr. David Sláma 
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