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 13.12.2017
Místo: Bernartice
Přítomno: 19
Omluveno: 6

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)

Seznámení s projekty na rok 2018

6)

Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS

7)

Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb

8)

Diskuze

9)

Závěr
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Zpracovala: Bc. Michaela Hrnečková

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)
Setkání starostů se účastní i Robert Zeman, expert na komunikaci s DSO, který v krátkosti
hovoří o projektu CSS a rekapituluje dosavadní práci na projektu.
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 13
projektů meziobecní spolupráce. Nově navržené projekty na rok 2018 (Propagace obcí
v Milevském zpravodaji, Vzdělávání představitelů obcí, Živý mikroregion a Malovaný venkov
2018). Manažerka se táže přítomných starostů, zda mají náměty na realizaci dalších projektů
meziobecní spolupráce.
Dalším výstupem z projektu je vykazování aktivit (1 x týdně) k dnešnímu dni evidujeme od
počátku projektu 694 vykázaných aktivit. Minimální počet vykázaných aktivit 20/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 rok 2017/100. Zaměstnanci
v letošním roce absolvovali školení na téma: Archivnictví a spisová služba, GDPR, Obecně
závazné vyhlášky, Hospodaření obce, výroční zprávy, sestavování rozpočtu apod. Aktuální
počet kreditů 210/2017.
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Každý měsíc dochází ke zpracování Sebehodnotící zprávy – pravidelně opakující se 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 měsíce
srpna 2017, následně byl zaslán na Svaz ke kontrole. V průběhu měsíce října 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 únoru 2018.
V rámci bodu číslo čtyři dochází k zodpovězení otázky ohledně financování projektu CSS.
Manažerka vysvětluje, že v červenci byla na základě vyúčtování proplacena ŽOP č. 4 od SMO
ve výši 178 048,- Kč. V říjnu byla na základě vyúčtování proplacena ŽOP č. 5 ve výši 177 424,Kč. Každý měsíc dochází k odesílání mzdových soupisek. V lednu 2018 dojde k odeslání další
žádosti o platbu.
Dále dochází k přednesení připravené prezentace, která shrnuje aktuální činnost zaměstnanců
CSS (monitoring dotačních titulů: na opravy místních komunikací, pořízení komunální
techniky, rekonstrukce požárních zbrojnic, vybudování pietního místa atd., zpracování žádostí
o dotace: Podpora kultury (JčK) – 2 žádosti, POV (JčK) – 3 žádosti, Hasičský fond (Nadace
AGROFERT), Podpora sportu (JčK) – 2 žádosti, příprava a realizace společných projektů
svazku, propagace obcí prostřednictvím TV Milevskem, zpracování odpovědí na žádost o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., aktualizace místního programu obnovy vesnice,
poskytování vzorů OZV, vnitřních směrnic, smluv, spisového a skartačního řádu, poradenství
v oblasti novely zákona o střetu zájmů, výběrové řízení pro obce, vyúčtování krajských dotací,
organizace a zajištění vzdělávacích akcí a pracovních porad, spolupráce s HC Milevsko 2010 a
SMM.
V tomto bodě dochází také k podání informací ohledně projektů realizovaných v roce 2017.
V letošním roce zaměstnanci Svazku obcí Milevska realizovali tyto společné projekty:
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➢ Vybavení obcí mobiliářem (POV JčK – dt. 7)
-

schválená dotace ve výši 147 000,- Kč tj. 60 %,

-

realizátor: Služby Města Milevska spol. s r.o.,

-

zapojené obce: Jetětice, Jickovice, Kučeř, Květov, Milevsko,

-

mobiliář se skládá: 3 lavičky, stůl, stojan na kola, odpadkový koš, informační
tabule,

-

celkové náklady na jednu obec: 39 950,- Kč,

-

spoluúčast na jednu obec: 15 980,- Kč,

-

akce realizována v listopadu 2017.
➢ Vzdělávací akce (POV JčK – dt. 7)

-

zaměstnanci CSS realizovali za podpory Jihočeského kraje dvě vzdělávací akce
pro představitele a zaměstnance obecních úřadů.

-

a) seminář na téma: Nejčastější chyby v účetnictví a rozpočtu pro ÚSC včetně
změn od roku 2017 se uskutečnil 3.10.2017 v DK Milevsko. Lektorkou semináře
byla Ing. Daniela Kozová.

-

b) seminář na téma: Nové předpisy pro činnost obcí se uskutečnil 14.11.2017
v DK Milevsko. Lektorem semináře byl JUDr. Luboš Průša.
➢ Malovaný venkov 2017

-

červen: vyhlášení výtvarné soutěže pro děti z mateřský škol v milevském
mikroregionu na téma Malovaný venkov. Děti měly za úkol libovolnou
výtvarnou technikou ztvárnit jak si představují život na jihočeském venkově.
Morální i finanční záštitu nad projektem převzal náměstek hejtmanky
Jihočeského kraje Pavel Hroch. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhlo
v rámci Bartolomějského posvícení v Milevsku.
➢ Setkání starostů a starostek okresu Písek na Modravě

-

dvoudenní setkání proběhlo v září 2017 na Modravě. Cílem setkání byla výměna
zkušeností, sdílení dobré praxe a zhodnocení uplynulé části roku.
➢ Zaměstnávání osob OZP/OZZ

-

Svazek obcí Milevska ve spolupráci s ÚP v roce 2017 zaměstnával 30 osob se
zdravotním postižením ze 13 členských obcí.
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➢ Propagace členských obcí
-

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč na propagaci členských
obcí.
➢ Lékařská pohotovostní služba v roce 2017

-

finanční příspěvek ve výši 143 000,- Kč na provoz lékařské pohotovostní služby
v roce 2017.
➢ Centrum společných služeb

-

Svazek obcí Milevska se v roce 2016 zapojil do nového projektu, který je
realizován ve spolupráci se SMO ČR v období červenec 2016 - červen 2019.
Projekt je zaměřen na podporu a odbornou pomoc členským obcím.

Svazek obcí Milevska dále dlouhodobě spolupracuje s MAS Střední Povltaví, spolupráce s
obcemi a městem Milevskem, Milevským krajem, o.p.s. a Toulavou, o.p.s.
Ad 5)
Manažerka seznamuje přítomné s plánem projektů na rok 2018.
Plán projektů na rok 2018:
➢ Podání žádosti do POV JčK (dt. 7) - vzdělávací akce a společná propagace obcí,
➢ Podání žádosti na Podporu kultury JčK (opatření č. 1) - Živý mikroregion,
➢ Zaměstnávání OZP/OZZ ve spolupráci s ÚP,
➢ Centrum společných služeb,
➢ Podpora lékařské pohotovostní služby,
➢ Malovaný venkov 2018,
➢ Setkání starostů a starostek okresu Písek na Moravě 2018,
➢ Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Milevským krajem, o.p.s. a Toulavou, o.p.s.
Ad 6)
Nikdo z přítomných starostů nemá návrhy na možné změny v činnostech zajišťovaných
CSS.
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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. Dotazník je
anonymní. Nutnost zdůvodnit výsledky, pokud je výsledné hodnocení horší než 2,5 a uložit
vyhodnocení dotazníků do ISP.
Dále Ing. Robert Zeman představuje dotazníky k začlenění DSO do systému výkonu veřejné
správy na území. Apeluje na přítomné starosty, aby dotazník vyplnili a odevzdali k dalšímu
zpracování zaměstnancům CSS. Odpovědi na otázky položené v tomto dotazníku budou sloužit
k přípravě návrhů legislativních změn, které by obcím usnadnily výkon veřejné správy a
současně přinesly občanům spádových obcí kvalitnější poskytování veřejných služeb.
Ad 8)
Nikdo z přítomných nemá příspěvky do diskuze.
Ad 9)
Michaela Hrnečková ukončuje Setkání starostů a děkuje všem přítomným za pozornost.
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