Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ
ze dne 15. 9. 2016
Místo: Chyšky
Přítomno: 14
Omluveno: 11

Program setkání:

1)

Zahájení, prezence účastníků

2)

Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

3)

Schválení programu jednání

4)

Představení projektu CSS (předmět projektu, cíle, indikátory)

5)

Vlastní vize fungování CSS

6)

Představení zaměstnanců – kontaktní údaje

7)

Představa o hlavní činnosti CSS

8)

Způsob fungování CSS

9)

Diskuze

10)

Závěr
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Dne: 20. 9. 2016

Zpracoval: Bc. Michaela Hrnečková

Ad 1)
Úvodní setkání starostů zahajuje manažerka Centra společných služeb Bc. Michaela
Hrnečková, konstatuje nadpoloviční většinu a jednání uznává za usnášeníschopné.

Ad 2)
Zapisovatelem je jmenována Šárka Máchová, DiS., ověřovateli Ing. Miroslav Maksa a Hana
Kašparová.

Ad 3)
Manažerka Centra společných služeb Bc. Michaela Hrnečková seznamuje přítomné
s programem Úvodního setkání starostů. Nikdo z přítomných nemá námitky proti navrženému
programu jednání.

Ad 4)
Manažerka Bc. Michaela Hrnečková představuje projekt ,,Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráceˮ zkráceně také ,,Centra společných služebˮ (CSS),
který je novou aktivitou Svazu. Navazuje na projekt ,,Meziobecní spolupráceˮ realizovaný od
května 2013 do listopadu 2015. Projekt je zaměřen na vytvoření a provoz center společných
služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Zapojit do projektu se mohou obce v rámci
DSO, jejich orgány a jimi zřízené organizace. Cílovou skupinou je také veřejnost, tedy lidé,
kterým mají centra společných služeb usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu.
Michaela Hrnečková informuje, že Valná hromada rozhodla na schůzi konané dne 16. 6.
2016 v Božeticích o přistoupení k projektu a pověřila předsedkyni Markétu Honzíkovou
k podpisu smlouvy. Centrum společných služeb v rámci SOM začalo fungovat dne 1. 7. 2016.
Manažerka dále hovoří o zdrojích financování projektu, době jeho trvání a následné
udržitelnosti. Zároveň dochází k předání informací o hlavní náplni projektu, cílech projektu a
kritériích, podle kterých bude docházet k hodnocení úspěšnosti projektu.
Manažerka ve stručnosti seznamuje přítomné s pravidelnými výstupy projektu, které
zaměstnanci CSS musí dle metodiky naplňovat (evidence aktivit, uspořádání pravidelných
setkání starostů, vypracování sebehodnotící zprávy, vydávání informačního zpravodaje, správa
webových stránek, tvorba zásobníku projektů, příprava akčního plánu).
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Ad 5)
Zaměstnanci CSS hovoří o vlastní vizi fungování centra. Oslovují přítomné starosty, zda
mají i jiné návrhy. Specialistka pro rozvoj mikroregionu Šárka Máchová DiS. vystupuje
s představou společných projektů SOM a žádá zúčastněné o další náměty projektů do akčního
plánu.

Ad 6)
V dalším bodě dochází k představení specialisty pro rozvoj mikroregionu a manažerky CSS.
Manažerka hovoří o dosavadním vzdělání a předchozím zaměstnání zaměstnanců. Jako
zajímavost uvádí i počet zaměstnanců na území České republiky v rámci CSS. V tomto bodě
dochází také ke sdělení kontaktních údajů na zaměstnance svazku (kontaktní adresa, telefonní
čísla, emailové adresy, internetové stránky svazku, úřední hodiny).

Ad 7)
Manažerka CCS Michaela Hrnečková vystupuje s připravenou prezentací, ve které hodnotí
dosavadní práci na projektu. Rekapituluje činnosti vykonané CSS od zahájení provozu do
dnešního dne (právní poradenství – ohledně černé skládky v obci, vypracování nájemní
smlouvy, monitoring dotačních titulů na opravu budovy školy či na výstavbu chodníků v obci,
zpracování žádosti na výsadby stromů, rozesílání informací o registru smluv, vypracování
vnitřní směrnice o cestovních náhradách, společné nákupy – obchodování na burze s elektřinou,
společný nákup paušálu od O2 …)
Zaměstnanci v průběhu měsíce srpna/září 2016 navštívili zástupce jednotlivých členských
obcí a pohovořili s nimi o činnostech, které by pro ně centrum mohlo zajišťovat. Na základě
vyhodnocení přehledu činností manažerka projektu představuje klíčové oblasti zaměření CSS:
1. Příprava obecně závazných vyhlášek
- poskytnutí vzoru OZV dle aktuálních potřeb obce
- zpracování OZV na konkrétní problematiku včetně její kontroly na Ministerstvu
vnitra
2. Vzory nájemních smluv
- poskytnutí vzorového dokumentu
- vypracování konkrétní smlouvy a její konzultace s odborníkem
3. Monitoring dotačních titulů
- hromadné rozesílání aktuálních dotačních výzev
- monitoring dotačních titulů na žádost v požadované oblasti
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4. Zajištění právních služeb pro obce
- zajištění kontaktů na odborníky z různých oblastí práva (personální oblast, daňový
poradce pro obce).
5. Zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě
- rozesílání emailu s nabídkou školení
- možnost nákupu společného právního systému
6. Prosazování společných zájmů například při vyjednávání s dodavateli služeb pro obce
- příklad: zapojení do obchodování na burze s energií – výhodnější cena pro zapojené
obce
7. Příprava právních dokumentů
- příprava právních dokumentů pro obec
- řešení složitějších případů přes právní poradnu CSS
8. Příprava, řízení a administrace projektů obcí
- kompletní zpracování žádostí o dotace
- doporučení odborníků pro danou oblast (projektanty)
9. Příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu
- kompletní zpracování žádostí o dotace pro SOM
10. Zajištění zpracování strategie rozvoje obec
- podílení se na přípravě strategického plánu obcí
11. Poskytování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám
- například: vzor zadávací dokumentace k veřejným zakázkám, zpráva z výběrového
řízení, vzor k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, evidenční arch podaných
nabídek
12. Zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy
- uspořádání školení na území ORP Milevsko
- průzkum u starostů v jakých oblastech mají zájem rozšířit vzdělání
13. Zajištění zpracování územního plán pro obce
- vytvoření sítě kontaktů na odborníky pro danou problematiku
V průběhu projektu se počítá s rozšířením nabídky poskytovaných služeb. Přítomní
starostové proti nabízeným službám nemají námitky. Manažerka se táže, o jaké další činnosti
by měli zástupci členských obcí dále zájem. Nikdo z přítomných nemá další návrhy činností.
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Ad 8)
V posledním bodě jednání dochází k prezentaci fungování CSS. Manažerka navrhuje
komunikaci emailem či telefonicky. Jednou z možností jsou i osobní návštěvy na obci nebo
v kanceláři SOM. Po dohodě lze schůzky uskutečnit i mimo úřední hodiny. Jedním z cílů SOM
je vytvoření rozsáhlé sítě kontaktů a recenzí na odborníky a předávání informací ostatním
členům svazku. Další skutečností, kterou je třeba si uvědomit, je že společné sdružení obcí má
větší sílu na trhu při společných nákupech. Svazek může také pro starosty vykonávat agendu,
na kterou není na obci čas a prostor.

Ad 9)
Setkání starostů se na pozvání účastní expert na komunikaci s DSO Ing. Bc. Robert Zeman,
který hovoří o projektu centra společných služeb. Nikdo z přítomných nemá další příspěvky do
diskuze.

Ad 10)
Michaela Hrnečková ukončuje Úvodní setkání starostů a děkuje všem přítomným za
pozornost.
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Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miroslav Maksa

……………………………….

Hana Kašparová

………………………………..

Zapsal: Šárka Máchová, DiS.

………………………………..

Předsedkyně SOM: Markéta Honzíková

……………………………….
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