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 13.12.2016
Místo: Jetětice
Přítomno: 18
Omluveno: 7

Program setkání:

1)

Zahájení, prezence účastníků

2)

Schválení programu jednání

3)

Prezentace hostů
-

Ing. Bc. Robert Zeman (expert na komunikaci s DSO v rámci projektu CSS)

4)

Zpráva o činnosti CSS

5)

Informační zpravodaj CSS

6)

Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb

7)

Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS

8)

Analýza přínosů CSS

9)

Diskuze

10)

Závěr
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Ad 1)
Setkání starostů zahajuje manažerka Centra společných služeb Bc. Michaela Hrnečková,
konstatuje nadpoloviční většinu a jednání uznává za usnášeníschopné.
Ad 2)
Manažerka Centra společných služeb Bc. Michaela Hrnečková seznamuje přítomné
s programem Setkání starostů. Nikdo z přítomných starostů nemá námitky proti navrženému
programu jednání.
Ad 3)
Ze setkání starostů se z pracovních důvodů omlouvá Ing. Bc. Robert Zeman expert na
komunikaci s DSO v rámci projektu Centra společných služeb.
Ad 4)
Manažerka Bc. Michaela Hrnečková vystupuje se zprávou o činnosti CSS. Seznamuje
přítomné s povinnými výstupy z projektu vykazovanými prostřednictvím Informačního
systému. Hovoří o projektech meziobecní spolupráce. V současnosti zaměstnanci evidují 12
projektů meziobecní spolupráce (Vybavení obcí mobiliářem, Malovaný venkov, Hokejové hry,
Školení pro zástupce obcí, Propagace členských obcí prostřednictvím TV Milevskem atd.)
Manažerka se táže přítomných starostů, zda mají náměty na přípravu dalších projektů
meziobecní spolupráce.
Dalším výstupem z projektu je vykazování aktivit (1 x týdně) k dnešnímu dni evidujeme od
počátku projektu 189 aktivit. Minimálně počet 40 vykázaných aktivit/měsíčně. Dochází
k vysvětlení pojmu aktivita a uvedení příkladu aktivit.
Jedním z povinných výstupů projektu je i plnění studijního plánu. Zaměstnanci povinně
absolvují školení (prezenční školení, webináře, e-learning), každé školení je ohodnoceno
kredity. Stanoven je i minimální počet získaných kreditů pro rok 2016/100 informuje o tom
Michaela Hrnečková.
Každý měsíc dochází ke zpracování Sebehodnotící zprávy – pravidelně opakující se výstup
projektu. Zpráva musí být vypracována a odevzdána vždy do 7 dne následujícího měsíce.
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Zpráva pojednává o hlavních aktivitách zaměstnanců o plánovaných činnostech pro další měsíc
atd.
Pro zajímavost dochází k prezentaci mapy, která zobrazuje Dobrovolné Svazky obcí zapojené
do projektu. Celkem je do projektu zapojeno 83 DSO a 1662 obcí, což je 27 % všech obcí
v České republice. Jedno DSO má přibližně 20 obcí.
V rámci bodu číslo 4 dochází k zodpovězení otázky ohledně financování projektu CSS.
Manažerka vysvětluje, že v červenci byla přijatá záloha od SMO ve výši 237 600,- Kč. Každý
měsíc dochází k odesílání mzdových soupisek. V říjnu proplacena ŽOP č. 1 v částce 178 200,Kč. V lednu 2017 dojde k odeslání další žádosti o platbu.
Ad 5)
Zaměstnanci CSS hovoří o Informačním zpravodaji, který byl zpracován v průběhu měsíce
září 2016, následně byl zaslán na Svaz ke kontrole. V průběhu měsíce listopadu došlo
k uveřejnění zpravodaje na webových stránkách Svazku obcí Milevska a k rozeslání na
emailové adresy všech členských obcí. Další číslo zpravodaje bude vydáno v červnu roku 2017.
Součástí bude i aktualizace veřejných služeb na území DSO a pojednání o aktuální pracovní
náplni CSS.
Ad 6)
V dalším bodě Setkání starostů specialistka pro rozvoj mikroregionu Šárka Máchová, DiS.
rozdává přítomným starostům dotazníky s Ověřením spokojenosti s kvalitou a rozsahem
nabízených služeb. Struktura dotazníku - 4 otázky stanovené od SMO ČR, 2 otázky doplněny
manažerkou CSS (O jaký typ školení by z Vaší strany byl zájem? Návrh činností, které byste
ze strany CSS uvítal/a?). Dotazník je anonymní. Nutnost zdůvodnit výsledky, pokud je
výsledné hodnocení horší než 2,5, a uložit vyhodnocení dotazníků do ISP.
Ad 7)
Dále dochází k přednesení připravené prezentace, která shrnuje dosavadní práci vykonanou
pro starosty v rámci projektu. Rekapituluje činnosti vykonané CSS od zahájení provozu do
dnešního dne (právní poradenství – ohledně pronájmu bytu, vypracování nájemní smlouvy,
monitoring dotačních titulů na opravu střechy mateřské školy, na výstavbu dětského hřiště,
3
Dne: 20.12.2016

Zpracoval: Bc. Michaela Hrnečková

zpracování žádosti na výsadby stromů, rozesílání informačních letáků o povinných revizích
kotlů, vypracování vnitřní směrnice o cestovních náhradách, společné nákupy – obchodování
na burze s elektřinou, společný nákup paušálu od O2, vypracování žádosti do POV,
vypracování žádosti na Obnovu kapličky v obci – MMR, vypracování žádosti na Dovybavení
dětského hřiště herními prvky – MMR, administrace projektu Malovaný venkov – MMR,
monitorovací zprávy OPŽP, vyúčtování dotace – POV, správa webových stránek atd.) Pro
inspiraci ostatním uvádí i další činnosti, se kterými se na centrum starostové obracejí.
V tomto bodě dochází také k podání informací ohledně projektů za rok 2016 a výhled na
projekty SOM pro rok nadcházející. (Vybavení obcí mobiliářem, Malovaný venkov, Propagace
obcí prostřednictvím TV Milevskem atd.). Přítomní jsou informováni v jaké fázi se projekt
nachází, o podmínkách projektu a o výši přiznané dotace, spoluúčasti. U úspěšných projektů za
rok 2016 dochází k jejich prezentaci prostřednictvím fotografií z realizované akce.
Ad 8)
Michaela Hrnečková informuje o povinnosti vypracování Analýzy přínosů v únoru 2017.
Analýzu přínosů agendy zpracuje CSS za každý rok fungování, přičemž poslední bude
souhrnná za celé období projektu CSS. Jedná se o ekonomickou analýzu, jejíž součástí bude
jak finanční analýza, tak analýza dopadů na obce a občany. Předběžně došlo k dohodě na
zpracování analýzy v oblasti zpracování dotací pro obce.
Ad 9)
Nikdo z přítomných nemá příspěvky do diskuze.
Ad 10)
Michaela Hrnečková ukončuje Setkání starostů a děkuje všem přítomným za pozornost.
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