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Svazek obcí Jestřebí hory bude ještě lépe spravovat svůj majetek!
Pasportizace – slovo, které se čím dál více používá a člověk nepolíbený problematikou obcí a
měst vlastně ani netuší, co toto slovíčko obnáší. Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale
i nehmotného majetku do databáze. Pasport Vám pomůže získat přehled o majetku obce, a to včetně
dodatečných informacích o jeho technickém stavu. Díky přesnému zaměření objektů v rámci
pasportizace dochází k vyjasnění případných majetkoprávních sporů. Nesporný přínos má
pasportizace rovněž v oblasti úspory nákladů na údržbu například obecní zeleně.
A k právě takovéto rozsáhlé pasportizaci se rozhodlo osm z jedenácti obcí tvořících Svazek
obcí Jestřebí hory. Svazek si zažádal prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o dotaci
z Evropské unie, na projekt pod názvem Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality veřejné správy Svazku obcí Jestřebí hory
prostřednictvím posílení efektivnějšího řízení v obcích v oblasti správy majetku a ve vybraných
oblastech veřejných služeb, dopravní infrastruktury (dopravní značení), technické infrastruktury
(veřejné osvětlení, inženýrské sítě) a veřejného prostranství (veřejná zeleň, hřbitov, mobiliář). Ne
všechny druhy pasportizace budou probíhat v každé ze zapojených obcí. Jednotlivé obce samy
zhodnotily, ve kterém odvětví by potřebovaly pomoci, a kde by to bylo pro obec nejpřínosnější.
Doba realizace tohoto projektu byla odhadnuta přibližně na dva roky. Nyní jsme již za půlkou
předpokládaného harmonogramu – uskutečnilo se podání projektového záměru, přišly výsledky
hodnocení, tvořila se zadávací dokumentace a hodnocení ze strany řídícího orgánu. Nyní (leden 2021)
probíhá výběrové řízení na zhotovitele. A pak už přichází na řadu fyzická realizace projektu, která by
měla trvat do konce roku 2021.
V rámci projektu bude vytvořeno a následně zavedeno do praxe veřejné správy celkem 30
dokumentů. Pasporty přispějí k lepší správě a evidenci majetku obcí a pomohou tak zajistit komplexní
rozvoj Svazku. Vypracováním dokumentů dojde k optimalizaci finančních, kvalitativních i
výkonnostních ukazatelů správy mikroregionu oproti současné situaci. Vytvořené dokumenty budou
sloužit obcím jako praktické nástroje řízení v rámci výkonu veřejné správy.
Dílčím cílem projektu je racionalizace, profesionalizace a zvýšení efektivnosti konkrétních
kroků veřejné správy v uvedených oblastech, která nastane po dokončení zpracování uvedených
dokumentů.
Celkové předpokládané přímé i nepřímé náklady jsou ve výši 2.690.665.-Kč s DPH, kde 85 %
finančních prostředků poskytne Evropská unie, 10 % bude ze státního rozpočtu a 5 % zaplatí Svazek
obcí Jestřebí hory.
Věříme, že pasporty přispějí k účelné, efektivnější a hospodárné správě majetku jak obcí
samotných, tak Svazku jako takovému, a že realizace projektu se bez zbytečných komplikací povede
v plánovaném termínu.
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