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Dne: 23.12.2016  Zpracoval: Zdeněk Hilbert 

 

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: Olomouc, velký sál zastupitelstev v budově Magistrátu města Olomouce, ul. Hynaisova 10. 

1) Prezence účastníků 

2) Představení projektu CSS – předmět projektu, cíle, indikátory   

3) Vlastní vize fungování CSS 

4) Personální zajištění činností zajišťovaných CSS 

5) Projednání činností zajišťovaných CSS 

6) Kontaktní centrum pro občany – agenda 

7) Dotazník spokojenosti 

8) Závěr 

 

 

ad 1) Přítomné zástupce členských měst a obcí SOSM přivítal, jednání zahájil a dále vedl Zdeněk 

Hilbert, manažer CSS. V době zahájení valného shromáždění bylo přítomno 28 řádných členů, dle 

Čl. 4 PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ STAROSTŮ DSO Metodiky fungování Center společných služeb 

- "Setkání musejí probíhat za účasti minimálně 50 % starostů členských obcí DSO. V případě, že 

nebude naplněna podmínka 50 % účasti starostů členských obcí DSO, musí manažer CSS svolat 

náhradní setkání ve stejném období, které bylo pro dané setkání vymezeno“. 

Proto manažer CSS analogicky v souladu se Čl. IX, bodu 9 Stanov - "Pokud se nedostaví potřebný 

počet členů, jednání správní výbor SOSM ukončí a do 20 dnů svolá náhradní valné shromáždění. 

Toto náhradní valné shromáždění je schopné usnášení vždy, bez ohledu na počet přítomných členů" 

ukončil jednání a svolal náhradní setkání starostů na 13. 12. 2016 v 10.30 hodin do velkého sálu 

zastupitelstev v budově Magistrátu města Olomouce, ul. Hynaisova 10. 

Na náhradním setkání starostů byl všemi hlasy přítomných schválen program setkání starostů 

SOSM dne 28. 4. 2016 dle předloženého návrhu. 
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ad 2) Zdeněk Hilbert, manažer CSS představil přítomným ve své prezentaci projekt CSS. Popsal 

předmět projektu, hlavní cíle a indikátory.  

ad 3) V dalším bodě představil Zdeněk Hilbert, manažer CSS vlastní vizi fungování CSS při 

SOSM. Přednesená vize fingování byla přítomnými přijata bez výhrad či připomínek.  

ad 4) Následující bod patřil představení personálního zajištění poskytování služeb CSS, a to 

v následujícím složení: 

 Zdeněk Hilbert, manažer CSS, hilbert@rarsm.cz 

 Ing. Jaroslav Březina, specialista CSS, brezina@rarsm.cz 

ad 5)  Zdeněk Hilbert, manažer CSS potom navázal na schválený program návrhem a diskusí o 

rozsahu poskytovaných služeb CSS. Přítomní odsouhlasili agendu CSS v tomto složení: 

 Dotační management 

 Veřejné zakázky 

 Strategické plánování 

 Projektové dokumentace 

 Právní poradenství 

ad 6) V dalším bodě dle schváleného programu byla Zdeňkem Hilbertem, manažerem CSS, 

představena role CSS jako Kontaktního místa pro občany. Přítomní se shodli na agendě, kterou 

bude CSS při SOSM zajišťovat pro občany sdružených obcí: 

 Vydávání informačního zpravodaje  

 Poradenství pro občany 

o V případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu se bude moci občan 

obracet na CSS ve věcech zajištění financování a dotačního managementu pro 

projekty fyzických či právnických osob a NNO v zájmovém území.  

ad 7) Zdeněk Hilbert, manažer projektu seznámil přítomné s povinností hodnotit rozsah a kvalitu 

služeb poskytovaných CSS. Představil za tímto účelem vytvořený on-line dotazník pro hodnocení 

činnosti CSS. Poté nechal přítomné hlasovat o způsobu hodnocení – všichni přítomní se vyjádřili 

pro hodnocení prostřednictvím on-line dotazníku. Ing. Březina byl pověřen rozesláním odkazu na 

on-line formulář pro hodnocení. S přítomnými zástupci obcí bylo dohodnut termín pro vyplnění a 

zaslání hodnocení do 23.12.2016. 

Vyhodnocení dotazníku: 

Z rozeslaných 28 dotazníků bylo přijato 21 odpovědí, tj 75%.  

Celková známka pro:  

Otázka 1. Jste spokojen/a s rozsahem nabízených služeb?  1,29 

Otázka 3. Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?  1,38 
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ad 8)  V závěru vyzval Zdeněk Hilbert, manažer CSS, přítomné k diskuzi nad všemi body jednání, 

či k dalším tématům z pléna. Byly diskutovány témata finančního zajištění projektu a omezených 

personálních kapacit s ohledem na velikost sdružení. Zdeněk Hilbert, manažer CSS blíže popsal 

návrh fungování CSS v nejbližším období, kapacitě CSS odpovídá i odsouhlasená agenda. V dalším 

období bude třeba fungování CSS vyhodnotit. Zdeněk Hilbert, manažer CSS, rovněž informoval o 

termínu dalšího setkání starostů, které je dle metodiky třeba uskutečnit v období květen 2017 – 

červen 2017. Potom poděkoval všem zúčastněným zástupcům obcí za účast a ukončil jednání.  

 


