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 20.6.2017
Místo: Jickovice
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)

Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS

6)

Výstupy z analýzy přínosů CSS

7)

Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb

8)

Diskuze

9)

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)
Předsedkyně SOM paní Markéta Honzíková vítá přítomného Ing. Bc. Roberta Zemana,
experta na komunikaci v rámci projektu CSS. Pan Robert Zeman hovoří o aktivitách a
výstupech projektu. Zároveň shrnuje a hodnotí uplynulé období 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 (nově zařazené projekty: Vybavení obcí mobiliářem,
uspořádání semináře na téma: Jak se vede kronika, Setkání starostek a starostů okresu Písek na
Modravě).
Michaela Hrnečková shrnuje projekt Propagace obcí prostřednictvím TV Milevskem. Svazek
obcí Milevska poskytl finanční příspěvek na vysílání TV Milevskem. I v roce 2017 dochází
k propagaci členských obcí v místní TV, na portálu Milevskem.cz a v Milevském zpravodaji.
Od počátku roku bylo natočeno 16 reportáží z členských obcí.
Dne 29.3.2017 uspořádal Svazek obcí regionu Písecko ve spolupráci se Svazkem obcí
Milevska seminář na téma: Jak se vede kronika. Seminář se uskutečnil v prostorách milevského
kláštera v Latinské škole. Pro zájemce byla zajištěna prohlídka kláštera od 12:45 hod. Na
semináři přednášel Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář městské části Praha – Velká Chuchle a
zároveň šéfredaktor časopisu Kroniky a Kronikáři. Účastníci semináře se dozvěděli informace
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o aktuální legislativě a tipy pro kvalitní vedení kronik. Pan Hromádka dále hovořil o vedení
příloh ke kronikám atd.
Předsedkyně paní Markéta Honzíková informuje přítomné starostky a starosty o chystaném
projektu – Setkání starostek a starostů okresu Písek na Modravě, které se uskuteční ve dnech
19.9.-20.9.2017. Zároveň dochází k představení předběžného programu setkání.
Dalším výstupem z projektu je vykazování aktivit (1 x týdně). K dnešnímu dni evidujeme
od počátku projektu 450 aktivit. Minimální počet je 20 vykázaných aktivit/měsíc.
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 každý rok. Specialistka a
manažerka od počátku roku absolvovaly tyto školení: 9.3.2017 školení v Praze na téma –
Strategické dokumenty (20 kreditů), 18.4.2017 webinář na téma – Dotační možnosti obcí (10
kreditů), 20.4.2017 školení v Praze – Správní řád II. a zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím (40 kreditů) informuje Michaela Hrnečková.
Každý měsíc dochází ke zpracování sebehodnotící zprávy – pravidelně se opakující výstup
projektu. Zpráva musí být vypracována a odevzdána vždy do 7 dne následujícího měsíce.
Zpráva pojednává o hlavních aktivitách zaměstnanců, o plánovaných činnostech pro další měsíc
atd.
Zaměstnanci CSS hovoří o Informačním zpravodaji, který byl zpracován v průběhu února
2017, následně byl zaslán projektovému týmu ke kontrole. V průběhu měsíce března došlo
k prezentaci zpravodaje na webových stránkách Svazku obcí Milevska a následnému rozeslání
do 25 členských obcí. Další číslo zpravodaje bude zpracováno v průběhu měsíce srpna.
V rámci bodu číslo 4 manažerka hovoří o financování projektu CSS. V lednu 2017 došlo
k proplacení ŽOP č. 2 ve výši 178 014,-Kč, v dubnu došlo na základě vyúčtování k proplacení
ŽOP č. 3 v celkovém úhrnu 178 052,-Kč. Povinná spoluúčast je hrazena z rozpočtu SOM.
V červenci 2017 dojde k odeslání další žádosti o platbu.
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Ad 5)
Dále dochází k přednesení připravené prezentace, která shrnuje dosavadní práci vykonanou
pro starosty v rámci projektu. Prezentace rekapituluje činnosti vykonané CSS od měsíce ledna
letošního roku do května 2017 (monitoring dotačních titulů, zpracování a podání žádostí o
dotaci – podpora sportu, investiční dotace pro JSDH, neinvestiční dotace pro JSDH, podpora
oprav místních komunikací, podpora sportovní činnosti dětí a mládeže atd., vypracování OZV
např. – stanovení školských obvodů MŠ, vypracování dohod o vytvoření společného školského
obvodu, společné postupy – nákupy publikací, rámcová smlouva s O2, zpracování výročních
zpráv obcí, vypracování odpovědí na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., O
svobodném přístupu k informacím, kontroly webových stránek, rozesílání informačních emailů
– aktuality v legislativě, koordinace projektu – Vybavení obcí mobiliářem, propagace obcí,
správa webových stránek, příprava školení, organizace valné hromady a představenstva. Pro
inspiraci ostatním uvádí i další činnosti, se kterými se na centrum starostové obracejí.
Nikdo z přítomných starostů nemá návrhy na možné změny v činnostech zajišťovaných CSS.
Ad 6)
V bodě č. 6 informuje Michaela Hrnečková o povinnosti vypracování analýzy přínosů. Ke
zpracování analýzy došlo během měsíce února. Zaměstnanci CSS Milevsko zvolili zpracování
analýzy za agendu dotací. Na této agendě chtějí starostům ukázat, že zpracování dotací přes
kancelář ušetří zástupcům obcí nejen finance, ale také čas. Dochází k názornému předvedení
grafů a tabulek, které porovnávají ušetřený čas i finance obce při využití kanceláře CSS.
Zároveň dochází k nabídce této činnosti i ostatním starostům z členských obcí, které služeb
centra v této oblasti doposud nevyužili.
Ad 7)
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. Nutnost zdůvodnit
výsledky, pokud je výsledné hodnocení horší než 2,5. Následně výsledné vyhodnocení
dotazníků uložit do ISP.
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Ad 8)
V rámci diskuze vystupuje pan Pavel Hroch, starosta obce Kovářov, s návrhem na vyhlášení
výtvarné soutěže pro děti z MŠ v milevském mikroregionu. Přítomní starostové s návrhem
souhlasí.
Ad 9)
Michaela Hrnečková ukončuje Setkání starostů a děkuje všem přítomným za účast.
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